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Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak, Jesus 
Zaballos alkatearen bidez, 
Buruntzpe, Landaberri eta 
O r i a r t e k i d e  g u r a s o e n 
elkarteekin hitzarmena ondu 
du, eta guztira, 41.507 euro 
b idera tuko  d i tu  euskara 
sustatzeko programetara. Jon 
Antxordoki Euskara zinegotzia 
ere izan da sinadura ekitaldian, 
g u r a s o e n  e l k a r t e e t a k o 
ordezkariekin batera. Diru 
horrekin euskara sustatzeko 
programak bultzatuko dituzte 
ikasleen eta gurasoen artean. 
Hain zuzen, hiru elkarte horiek 
e lkar lanean ari tzen dira 
helburu horrekin. 

Adostu dituzten programen 
artean Irakutrezin, Esazu, Irria 
eta Irrintzi aldizkariak daude, 
eta Hezitzaileek asko egin 
dezakete! saioaren aurpegi 
ezagunak. 

Buruntzpek 7.992 euro jasoko 
ditu (10.392 euroko programak 
ditu). Ondorengo ekimenak 
finantzatuko dituzte horrela: 
Hezitzaileek asko egin dezakete; 
Ikusi, ikasi eta hasi gurasoen 
jolasen ikastaroa; gurasoentzako 
euskarazko eskolak; euskarazko 
aldizkarien irakurketa; eta Esazu 
euskarazko aldizkaria. 

Besta lde ,  Landaberriko 
gurasoen elkarteak 9.845 euro 

jasoko ditu (14.715 euroko 
programak ditu) .  Ondoko 
egitasmoak finantzatuko ditu 
udalak: Irria aldizkaria; Irrintzi 
aldizkaria; pertsonaia ezagunen 
bisitak; Hezitzaileek asko egin 
dezakete; eta gurasoentzako 
euskara eskolak. 

Euskara eskolak
Azkenik, Oriartekide 23.670 
eurorekin lagunduko du udalak 

(23.670 euroko programak ditu). 
O n d o r e n g o  e g i t a s m o a k 
finantzatuko ditu diru horrekin: 
Lagunarteko hizkerarekin 
j o l a s ean ;  Jo l a s  d e zagun 
euskararekin; Elemeleka 3. 
e ta  4 .  DBHn eta 1 .  e ta  2 . 
Batx i l erren ;  I rakutrez in 
a l d i z k a r i a ;  e u s k a r a z k o 
a l d i z k a r i e n  i r a k u r k e t a 
sustatzeko programa; eta 
pertsonaia ezagunen bisitak. 

Gurasoen elkarteko ordezkariak eta udalekoak, ituna sinatzen. TXINTXARRI

Euskara sustatzeko 
akordioak sinatu dituzte
Lasarte-Oriako Udalak diruz lagunduko ditu Buruntzpe, Landaberri eta Oriartekide 
gurasoen elkarteak, euskararen erabilera bultzatzeko programak landu ditzaten. 
Guztira, 41.507 euro jarriko ditu udalak elkarteen hainbat egitasmo finantzatzeko

TXINTXARRI

Finalaren ingurukoak, Alberdirekin
Ttakunek eta Bertso Eskolak antolatuta, Bertsolaritza Txapelketa Nagusiko finalaren 
ingurukoak errepasatu dituzte Ttakunenean, Uxue Alberdirekin. Irakurle Txokoan hitz 
egin du  Alberdik, Janis Joplin bere azken eleberriari buruz. Ondoren eztabaidatu 
dituzte finalaren nondik norakoak. Jende ugari bildu da Alberdi entzutera elkartean. 

Hurrengo urteko aurrekontuaren 
500.000 euro zertan gastatu 
erabakitzeko prozesua martxan 
da, eta hurrengo bi asteetan 
herritarrek bost proiekturen 
artean erabaki beharko dute. 
Ondokoak dira proposamenak: 
bizikletak garbitzeko gune bat; 
txakur kakak garbi tzeko 

kanpaina bat; komun publiko 
bat Zabaletan; herriko argiteria 
hobetzea; eta kaleak garbitzea. 
1etik 5erako puntuazioa eman 
beharko dute lasarteoriatarrek, 
eta 2018. urtean udalak puntu 
g e h i e n  j a s o k o  d i t u e n 
proposamenak egingo ditu, 
500.000 diru sorta agortu arte. 
Abenduaren 18tik hasita, 
hilaren 29ra arte izango dute 
Lasarte-Orian erroldatuek  
bozkatzeko aukera. 

Udalak 500.000 euro 
gastatzeko, bost 
proiektu

Udalak eta Gipuzkoako Odol-
Emaileen Elkarteko kideek 
hitzarmena sinatu dute, eta, 
honenbestez, elkarteak urtean 
2.000 euro jasoko ditu, hiru urtez. 
Horrela, Odol-Emaileen Elkarteak 
egiten duen lana babestu eta 
finantzatuko du udalak, odol 
ematea sustatzeko. 

Odol ematea 
bultzatzeko akordioa 
egin du udalak

Aitzol Iriondoren aurkako epaiketa 
asteartean hasi zen, Parisen. 2007an 
Frantziako enpresa batean 
lehergaiak egiteko erabil daitekeen 
erregaia lapurtzea leporatzen diote, 
Aritz Arginzoniz elorriararekin 
batera. Agiri bat irakurri du 
Iriondok epaiketan, "gizartearen 
eskakizunen" berri emateko.  

Aitzol Iriondoren 
aurkako epaiketa 
hasi da Parisen
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TXEMA VALLES

Gabonetako doinuen erakustaldia
Brigitarren komentua goraino bete zen larunbatean, Alboka Abesbatzak urtero-
urtero eskaintzen duen Gabonetako kontzertuaz gozatzeko. Aurten Oiartzungo 
Lartaun abesbatza lagun izan du. Euskal gabon kantak, zein nazioartekoak 
eskaini dituzte, eta elkarrekin Gabon gaua abestu dute. Ahotsak fin dituztela 
erakutsi dute bi abesbatzetako kideek.

Lasarte-Oriako Talde Aktibistak 
Bi lboko  por tuan  dauden 
erre fuxia tue i  eramateko 
materiala bildu du. 

Herritarrek ederki erantzun 
diote taldeak egindako deialdiari. 
Lo zakuak, botak... Denetarik 
eraman dute Okendo plazan 
jarrita egon den karpara, eta 
hau txiki geratu zaie momentu 
batzuetan.

Errefuxiatuen aldeko 
bilketan, herritarrek 
erantzun ederra

Jesus Zaballos alkateak 2018.urteko 
egutegia aurkeztu du. Etxez etxe, 
guztira 8.000 ale banatuko dituzte. 
Alkateak jakitera eman duenez, 
9.229 eurotako aurrekontua du 
ekimenak.

G u z t i o n  L a s a r t e - O r i a 
programako mural irabazle, zein 
udalaren ekimenez berritu diren 
hainbat txokoen irudiak dira 
protagonistak. Isaac Farre Ricok 
atera ditu argazkiak.

Udalak etxez etxe 
banatuko du 2018. 
urteko egutegia 

Txintxarri
Akordeoiek eta argazkiek kontatu 
zuten larunbat arratsaldean 
Lasarte-Oriako kirolaren historia. 
Joan den urteko arrakastak 
hauspotuta, Zero Sette akordeoi 
orkestrako kideek argazki-
diaporama benetan ederra 
muntatu eta erakutsi dute Manuel 
L e k u o n a  k u l t u r  e t x e k o 
auditorioan.

Lasarteoriatarrek ez dute 
hitzordua galdu nahi izan, eta 
eserleku gutxi utzi dituzte hutsik. 
Atzoko eta gaurko irudiak 
ikusten, eta eskusoinuen doinuez 

lagunduta, herriko kirolaren 
historia ezagutu dute.

Modalitate asko
Hainbat bloketan banatu du 
Zero Settek emanaldia. Denera, 
25 kirol modalitate bildu dituzte 
diaporaman: saskibaloia, bola 
eta toka, areto futbola, xakea, 
hipika, futbola, automobilismoa, 
boxeoa, golfa...Ez da bakar bat 
ere falta izan. Argazkiak ikusi 
b i tar tean ,  ikusentzuleen 
h a r r i d u r a  k e i n u a k  e t a 
zurrumurruak etengabeak izan 
dira, askok momentu eta bizipen 

eder asko ekarri baitituzte 
gogora. 

Kirol modalitateak eta une 
historikoak erakusteaz harago, 
bitxikeriak ere ezagutu dituzte 
herritarrek. Esate baterako, 
duela hainbat urte sagardotegi 
a s k o k  b o l a t o k i a k  e r e 
bazeuzkatela.

Bigarren urtez antolatu du  
emanaldi berezi hau Zero Settek, 
eta bi urteotan jasotako erantzun 
beroa dela eta, ez litzateke 
harritzekoa izango 2018an 
diaporama musikatuaren beste 
edizio batez gozatzea. 

Lasarte-Oriako kirolaren historia eta hainbat bitxikeria ezagutu zituzten herritarrek diaporamari esker. TXINTXARRI

Akordeoiek eta 
argazkiek kontatu dute 
Joan den urtean egin legez, argazki diaporama ederra aurkeztu du Zero Sette 
akordeoi orkestrak, eskusoinuez lagunduta: Lasarte-Oriako kirolaren historia ezagutu 
dute herritarrek Manuel Lekuona kultur etxeko auditorioan, musikaren bidez
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Hondakinen gaiari heltzeko,  
parte hartze prozesua martxan
Erraustegiark sortutako gatazkari konponbide eman 
asmoz, Hitzartu prozesua abiarazi du GuraSOSek

Txintxarri
Hondakinen kudeaketaren 
gatazkari irtenbide bat bilatzeko, 
g i z a r t e a r e n  e s k u h a r t z e 
proposamen bat aurkeztu du 
GuraSOSek: Hitzartu. Gizarte 
Zibilaren ekimenez jaio da 
egitasmoa, eta hitza hartu eta 
adostasun batera iritsi nahi dutela 
eman dute jakitera.

Programaren helburua da 
aniztasunetik, elkarrizketaren 
bidez informazioa eman eta 
eztabaidarako tartea zabalduta, 
hondakinen gatazkari konponbide 
adostu eta demokratiko bat 
ematea. Horrela azaldu du 
Hitzartuk. Hiru irizpide ditu 
egitasmoak: herritarren parte 
hartze prozesua egitea;  2017-2030 
u r t e r a  a r t e k o  G H H K P O 
(Gipuzkoako Hiri Hondakinak 
Kudeatzeko Plan Orokorra) 
idaztea; eta hiri hondakinen 
kudeaketan hitzarmena lortzea. 

Foro irekia eta aniza osatu 
n a h i  d u t e ,  h o n d a k i n e n 

kudeaketaren inguruko kezken, 
jakin-minen eta iritzi guztien 
gainean hitz egiteko erabilgarri 
izango dena.

Erronka hartzeko deia, herriari 
Jendarteari dei egin diote 
erronka bat hartzeko: "Prozesu 
hau esperimentu bat da, aukera 
b e r r i  b a t  G i p u z k o a k o 
gizartearentzat". Herritarren 
inplikazioaren araberako izango 
da; elkarte, mugimendu eta 
pertsonen araberakoa. Baina 
Hitzartuk garbi du: "Gizarteak 
ezin du ikusle gisa gelditu, 
inondik ere, eta inplikatu behar 
du ,  i r tenbide  ados tu  e ta 
osasuntsu baten alde". 

EHUk diseinatua
Euskal Herriko Unibertsitateak 
diseinatu du parte hartze 
egitasmoa, eta Gipuzkoako 
herritar ugariren, eta gizarteko 
alor askotako jendearen babesa 
jaso du.  

Txintxarri
San Roke baselizaren inguruan 
giro ederra izango da abenduaren 
31n, goizean. Ostadar SKTk eta 
Ttakunek antolatuta, Buruntza 
mendian 2017. urteari agur 
esateko aukera izango da.

Lasarte-Oria inguruko txokoez 
gozatu, eta, bide batez, kirola 
eginez urtea amaitzeko aukera 
eskaintzen dute bi elkarteek.

Herritarrek Urtezahar egunean 
haien kaxara eta erritmora egin 
dezakete Lasarte-Oria eta 
Buruntza arteko ibilbidea. 
Hainbat aukera daude mendira 
igotzeko: Lasartetik, Oriatik, 
Azkorteko baselizatik, Urnieta 
bidetik… Ibilbide laburra edo 
luzeagoa, herritarrek aukeratu 
beharko.

Hamaiketako gozoa
Gailurrera iristen direnek San 
Roke baselizaren ondoan dagoen 
aterpean hamaiketakoaz eta 
musikaz gozatuko dute.

Jaitxoa 10:00etan hasiko da,  
eta jana bukatu arte iraungo 
du. Hamaiketako goxoa egongo 
da: txorizo errea, gazta, salda, 
ardo eta sagardo tragoxkarekin. 
H a u r r e n t z a t ,  g a i n e r a , 
txokolatezko tabletak dituzte. 
Eta jai giroa borobila izateko, 
trikitixa soinuez girotuko dute 
goiza.

Eguraldi txarra egingo balu, 
mendiaren magalean, baseliza 
ondoan, aterpea dago, eta sua 
egingo da tarte horretan epelago 
egoteko. 

Ohitura sortuz
Inguruko herri askotan dago 
ohitura mendian urte zaharra 
agurtu eta berriari ongietorria 
egiteko. Lasarte-Orian horrelako 
ohitura sortu asmoz, 2012an hasi 
ziren Ostadar SKT mendi saileko 
eta Ttakun Kultur Elkarteko 
kideak hamaiketako berezi hau 
antolatzen. 

Urtetik urtera errotuz joan da 
hitzordua. Iaz, esate baterako, 
ugari izan ziren eguraldi onak 
bultzatuta mendira igo ziren 
herritarrak. Giro polita sortu 
z e l a  a z p i m a r r a t u  d u t e 
antolatzaileek, baita jatekoa 
azkar amaitu zela ere.

Urteari bukaera lege onean 
eman nahi dionak aukera du 
aurten ere mendi buelta ederra 
egin, eta Buruntzan lagun 
artean egoteko.Ostadar SKTk 
eta Ttakunek herritarrak 
animatzen dituzte hitzordura 
azaltzera.

Iaz jende ugari bildu zen San Roke baselizan, giro onean. TXINTXARRI

Aho batez erabaki dute parte hartze prozesuari ekitea. HITZARTU

Buruntzako gailurrera, 
urteari amaiera emateko
Azken urteetan lez, abenduaren 31n Buruntzara igotzen diren herritarrek 
hamaiketakoaz eta jaitxoaz gozatuko dute San Roke baselizan, 10:00etatik aurrera.   
Ostadar SKTk eta Ttakun KEk elkarlanean antolatutako ekintza ohitura bilakatu da
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Txintxarri
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
autobus zerbitzu publikoan 
aurreikusi dituen murrizketak 
"larriak" dira Lasarte-Oriako EH 
Bildurentzat. Gaiarekin kezka 
agertu du beste behin alderdiak, 
eta murrizketak salatu eta 
herritarrei horien berri emateko 
eskuorriak banatuko dituzte. 

Pablo Barriok eta Leire Elizegi 
alderdikideek ohartarazi dute 
murrizketek eragina izango dutela 
herritarrengan. Autobusen 
ibilbidea aldatu, bidaiak gutxitu 
eta maiztasuna jaitsi egingo da. 
Horrez gain, gidariek ere 

lanpostuak galduko dituztela 
salatu dute. Ingurumenari 
dagokionean, nabarmendu dute 
mugikortasun jasangarriaren 
bidean emandako pausuak 
atzerapauso bihurtuko direla.

Egindako lana, eraginkorra 
Horrekin batera, murrizketen 
berri izan zen unetik alderdiak 
egindako lana "eraginkorra" izan 
dela jakinarazi dute Barriok eta 
Elizegik. "Ezkutatu nahi zituzten 
informazioak herritarrekin 
konpartitu ditugu, eta orain denek 
onartzen dute prozedura desegokia 
izan dela". 

Aldundiak onartu du akatsak 
egon direla aurkeztutako 
aurreproiektuan, eta zuzenketak 
egin beharko direla. Aitorpen 
hori "oso ondo" dago EH Bilduren 
ustez, baina ez da nahikoa; 
udalen, sindikatuen eta garraio 
erabiltzaileen parte hartzearekin 
lanketa egitea nahi du. 

Donostiako metroa
Beste salaketa bat ere egin du 
Barriok: "Autobus zerbitzuetan 
murrizketak planteatzen dituzte  
EAJk eta PSEk, baina Donostiako 
metroa eraikitzeko 200 milioi 
euro gastatu nahi dituzte". 

Leire Elizegi eta Pablo Barrio EH Bilduko kideak, eskuorriekin, Lasarte-Oriako autobus geltoki batean. TXINTXARRI

Autobus murrizketak 
salatzeko eskuorriak
Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztutako autobus murrizketekin kezkatuta jarraitzen du 
Lasarte-Oriako EH Bilduk. Foru Aldundiari exijitu dio Lasarte-Orian lehen mailako 
autobus zerbitzua eskaintzeko. Herritarrak informatzeko eskuorriak banatuko dituzte

TXINTXARRI

Tradizioak txikitatik ikasten
Lasarte-Oriako haurrek trebezia ederra erakutsi dute arto-irin artean. San 
Tomas azokako talogileek lagunduta, talo ederrak prestatzen aritu dira 
umeak, Arrieskalleta elkarte gastronomikoan egindako tailerrean. 
Ostegunean Okendon egindako San Tomas azokan ederki erakutsi zuten 
ikasitakoa. 

Txintxarri
Orain zazpi urte hasi zen 
O a r s o a l d e a k o  E u s k a r a 
Batzordea Oarsoarrak sariak 
banatzen.  Ttakun Kultur 
Elkarteak koordinatzen duen 
Pasaia eta Lezoko Kuadrillategi 
saritu dute aurten, Errente- 
riako eta Oiartzunekoekin 
batera.

Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako gazte kuadrilletan 
euskara ohiturak bultzatzea 
du helburu Kuadril lategi 
egitasmoak. Ttakun kultur 
elkarteak koordinatzen du  

Pasaia eta Lezoko proiektua, 
eta horiek jaso dute aurtengo 
Oarsoarrak  sa r i a  ( ba i t a 
Errenteriako eta Oiartzungo 
Kuadril lategik ere) .  2002. 
urtean sortu zen Kuadrillategi 
Pasaia, eta handik zabaldu 
zen gero Lezora.

Oar soa l d eako  Euskara 
Batzordearen ustez, eskualdean 
gaz t een  ar t ean  j a rduera 
arrakastatsua da, eta horren 
o n d o r i o z  e r a b a k i  d u t e 
proiektuari saria ematea.
Abenduaren 1ean jaso zuten 
egitasmoko gazteek saria. 

Oarsoarrak saria jaso du 
Kuadrillategi egitasmoak
Ttakun Kultur Elkarteak koordinatzen dituen Pasaia eta 
Lezoko proiektuak ere saridunen artean izan dira 
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Motorrak 
berotzen
Okendo plaza bete du 
San Tomas azokak

Boluntarioak taloak egiten Ttakuneko postuan. TXINTXARRI

Gaztetxo asko gerturatu dira txerrama eta txerrikumeak ikustera. TXINTXARRI

Jende ugari bildu da Okendo plazan. TXINTXARRI
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Eguberriak hasteko irrikaz dago jendea, familia eta lagun artean 
festez gozatzeko. Beroketa lanak egin dituzte askok San Tomas 
egunean. Arratsalde partean azokak hartu du Okendo plaza, eta 
jendez bete da. Ez du ezerk hutsik egin. Trikiti eta pandero 
doinuek, euskal abestiek eta erromeriak girotu dute azoka. 
Sagardoaren eta txistorra taloen bueltan bildu da jendea hitz 
egitera. 

Beste urte batez, Ttakun Kultur Elkarteak antolatu du San Tomas 
azoka Lasarte-Orian. Neguaren hoztasunak ez du jendea kikildu, 
eta plaza bete da. Gaztain erre beroek lagundu dute hotzari aurre 
egiten. Baserritar jantziek ere babestu dute jendea aire freskotik.  

Haurren artean arreta gehien erakarri du zerriaren postuak. 
Aurten ere, zerramaz gainera beste sei bat zerrikume jarri dituzte 
ikusgai, hesiez inguraturik. 

Institutuko ikasleek ez dute aukera galdu, eta txistorra 
ogitartekoak eta sagardoa saldu dute, ikasbidaiarako sos batzuk 
irabazteko. Halere, Ttakunen taloen postua izan da preziatuena; 
ilara luzeak sortu dira horiek eskuratzeko. 

Ikuskizuna iluntzean hasi da. Ttirriki Ttarrakako lagunak oholtza 
gainera igo dira, trikitiarekin plaza alaitzeko. Xumela 
abesbatzakoek jarri dute ahotsa, zertxobait geroago.  Dantzaldia, 
berriz, Erketzen eta Kukukaren esku geratu da. Azkenerako, plaza 
osoak bat egin du ikuskizunarekin. 

Gorriz markatutako data da-eta San Tomas. Zaharrak, gazteak, 
helduak, ikasleak, langileak, erretiroa hartutakoak... Adin tarte eta 
mota guztietako pertsonek aprobetxatu dute gertukoenekin 
ospatzeko. 

►

Plaza dantza egin dute Ttirriki Ttarrakaren doinuekin. TXINTXARRI

Xumela abesbatzakoak oholtza gainera igo dira azoka girotzeko. TXINTXARRI
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Txintxarri
Eguberriak iritsi dira. San Tomas  
amaitu eta haurrak Olentzero 
eta Mari Domingi noiz etorriko 
zain daude. Egunak eta orduak  
kontatzen egongo da bat baino 
gehiago, eskatutako oparia 
zuhaitz azpian ikusteko irrikitan. 

Askok oraindik eskutitza 
prestatu gabe izango dute, baina 
igande arratsaldean Olentzero, 
Mari Domingi edo Xixukori 
emateko aukera izango dute 
Ttakun KEk antolatutako harrera 
jaialdian.

Desfilea
Ekitaldia hasi baino lehen 
Lasarte-Oriako kaleetatik 
barrena ikusi ahalko dira 
ikazkina eta bere lagunak, baita 
Porrotx bihurria ere.

Suzirien hotsek iragarriko 
dute Olentzero eta bere lagunen 
etorrera. Azken suziriarekin 

batera, 17:00ak aldera, Loidi 
Barreneko  p i l o ta l ekut ik 
kalejira erraldoia aterako da 
Okendo plazaruntz. Olentzero, 
Mari Domingi, Xixuko eta 
Porrotxek ibilbidea karrozan 
egingo dute.

Horiez gain, menditik jaitsitako 
galtzagorri bihurriak izango 
dira bi karrozetan,  baita 
arkumetxoak ere. 

Gazte Kluba eta Kuadrillategiko 
DBH2ko gazteei esker, pertsonaia 
mitologikoak ere izango dira 

desfilean: Sorginak eta Tartalo, 
Basajaun, Basandere, Mari 
Teilatuko eta lamiak. 

Kuadrillategiko DBH1 mailako 
lagunek aldiz, argi-zuziriak 
eramango dituzte desfilean. Eta 
DBH4 mai lako  ta ldearen 

rezibatukadak giro ederra 
sortuko du.

Amaraun Klubeko haurrek aste 
honetan zehar egin den tailerrean 
otarrak prestatu dituzte. Horiek 
konfetiz bete eta desfilean zehar 
kaleak eta herritarrak alaitzeko 
jaurtiko dute.

Desfilea eta kaleak girotzeko 
Ttirriki Ttarrakako trikitilariak 
izango dira. Jalguneko kideek 
ere parte hartuko dute, baita 
nahi duten herritar guztiek ere.
Hitzordua guztientzat 16:45ean 
izango da.

Emanaldia
Erdiguneko kaleetan zehar 
i b i l i  o s t e a n ,  k a r r o z a k 
Hipodromo etorbidean utzita 
Olentzero eta bere lagunak 
Okendoko oholtzara oinez 
joango dira. Harrera egiteko 
rezibatukadaren emanalditxoa 
izango da plazan.

Mari Domingi, Xixuko, Olentzero, Porrotx, basoko izaki magikoak eta Lasarte-Oriako haur eta gazteak izango dira kale jira erraldoian. TXINTXARRI

Ongi etorri 
beroa, igandean
Olentzero eta Mari Domingi bisitan etorriko dira igandean. Xixukok eta Porrotxek ere ez 
dute huts egingo. Lasarte-Oriako kaleetatik barrena ibiliko dira hamaika laguntxorekin 
batera. Gainera, haur eta gaztetxoen eskutitzak jasoko dituzte Okendo plazan 
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Ostean, musikaz betetako 
Olentzeroren etorrera jaialdia 
hasiko da.

Olentzero prestatu bitartean, 
Xixuko, Porrotx eta Mari Domingi 
izango dira protagonista. 
Ezustekoz eta musikaz betetako 
tartea izango da. Porrotxek 
dantzan jarriko du plaza, eta 
antolatzaileek aipatu dutenez, 
gonbidatu bereziak izango ditu 
horretarako.

Jarraian, ikazkin ezagunari 
harrera beroa egingo zaio. 
Galtzagorri eta arkumetxoek 
lagunduta igoko da Olentzero 
oholtzara, eta haurrei hitz batzuk 
eskainiko dizkie.

Emanaldia amaitzean haur 
guztiek espero duten momentua 
iritsiko da: eskutitzak entregatuko 
dituzte. Olentzero, Mari Domingi 
eta Xixukok bi orduz etxeko 
txikien nahien eta ilusioen berri 
izango dute. 

Oholtzan Ttirriki Ttarrakako 
lagunek hartuko dute arratsalde 
berezi hori girotzeko testigua. 
20:00ak aldera, Olentzerok eta  
bere lagunak etxeko txikiak 
agurtuko dituzte, gau nekeza 
izango baitu ikazkinak aurretik. 
Antolatzaileek azaldu dutenez, 
eguraldi txarra egitekotan, 
jaialdia Loidi Barren pilotalekuan 
egingo litzateke.

Errondak eta txokolatea
Goizean ere, giro ederra izango 
da herriko etxe, baserri eta 
txokoetan.

Ohiturari jarraikiz, hainbat 
elkarte eta taldek ere Eguberri 
bezperako erronda egingo dute 
herritarrak alaituz.

Bigarren urtez Lasarte-Oriako 
ikastetxeetako haur eta gurasoak 
batera aterako dira kantuan 
Ttirriki Ttarraka taldeko kideak 
lagun dituztela. 

Jaizkibel plazatik aterako 
dira guztiak, 11:00etan. Herriko 
kaleak girotuko dituzte, eta 
12:00ak aldera Okendo plazara 
iritsiko dira. Bertan, Ttakun 
KEk antolatuta, 12:30ean, 
txokolate janaz gozatu ahalko 
dute, baita plazara hurbiltzen 
diren lagun guztiek ere.

Guraso elkarteko kideek 
ikasleak gonbidatu dituzte 
erronda honetan parte hartzera.

Hone taz  ga in ,  go i zean , 
10:00etatik aurrera, Zabaletako 
lagunak Antonio Blas plazatik 
irten eta auzoko txoko guztietan 
gabon giroa ezarriko dute haien 
kantuekin. Gainera, 12:30ak 

aldera, Mari Domingiren bisita 
izango dute, eta aurten auzoan 
jaio diren haurrei ongi etorria 
egingo diete, oparitxo eta guzti.

A r r a t s a l d e a n  A l b o k a 
abesbatza herriko kaleetatik 
barrena ibiliko da kantuan, 
Atsobakar zaharren egoitzan 
hasita. Herriko zahar egoitzako 
kideentzat saiotxoa eskainiko 
du abesbatzak, horiei ere egun 
b e r e z i  h a u e k  a l a i t z e k o 
helburuarekin.

Bestalde, Erketz Euskal Dantza 
Taldeko kideek baserriz baserri 
egingo dute erronda. 

Horiez gain, txanpon batzuk 
biltzeko asmoz haur taldeak 

ibiliko dira kale eta etxeetan 
zehar gabon doinuak eskaintzen. 

Entseguak
Errondako doinak jakin eta 
ahotsak prestatzeko Erketz EDT 
eta Zabaleta auzoko lagunek 
entseguak egingo dituzte gaur, 
ostiralez.

Erketz EDTk, 20:00etan, 
Sasoeta auzoan kokatuta dagoen 
KZgune Zaharrean. Zabaletako 
auzotarrek berriz, 19:30ak aldera, 
Antonio Blas plazako lokalean 
bilduko dira. Herritarrak 
gonbidatu nahi dituzte taldeekin 
batera Gabon bezperako erronda 
egitera.

Xixuko, Mari Domingi eta Porrotxek sorpresaz betetako ongi etorria prestatu dute. TXINTXARRI

Lasarte-Oriako ikastetxeetako 
txikiek bisita berezia jaso dute 
egun hauetan: Xixuko ahatea.

Astelehenean, Landaberr i 
ikastolako Garaikoetxea eraikinean 
izan da ikazkinaren laguna; asteartean, 
berriz, Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko 
txikiekin gozatu du, Sasoeta eraikinean 
eta euskaltegi zaharrean.

Elurra eta dantza
Xixukok azken aste hauetan bere 
baserrian elurra egin duela aipatu 
du. Euri tanta batekin elurra nola 
egin erakutsi die txikiei, eta haiekin 
batera Euri tanta banintz abestia 
dantzatu du. 

Olentzero, Mari Domingi eta 
Xixukoren ongi etorri jaialdirako 

gonbita egin, eta badaezpada,  
oraindik prest ez duenarentzat 
eskutitzak banatu ditu.

Haur eta gaztetxoek ere bazuten  
Xixukori zer eman, Olentzerorentzat 
eta Mari Domingirentzat egindako 
marrazkiak.

Saioen amaieran, guztiekin 
argazkiak atera ditu.

Landaberri eta Sasoeta-Zumaburu ikastetxeetako haurrak aho zabalik utzi zituen Xixukok elurrarekin. TXINTXARRI

Ikastetxeetan ilusioa banatzen
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Txintxarri
Eguberriak iritsi dira eta 
elkarteek eta udalak adin 
guztientzako ekintzak antolatu 
dituzte hamabost egun hauetan.

Gaur, ostirala, arratsaldean,  
1 7 : 0 0 a k  a l d e r a ,  E H P 
Eguberrietako Haur Parkeak 
irekiko ditu ateak.Etxeko txiki 
eta gazteek Michelingo kirol 
gunean  e ta  Or ia  auzoko 
Bitarteko tenis pistan egongo 
diren jolas eta ekintzez gozatu 
ahalko dute.

Anima Services enpresak 
kudeatuko du berriz ere EHP. 
Bi koordinatzaile, hogei begirale 
eta mantentze- lanetarako 
teknikari bat arduratuko dira 
jarduerak ondo funtzionatzeaz. 
Lasarte-Oriako Udalak jakitera 
eman duenez, EHPren kostu 
osoa 27.273 eurokoa da.

Parkea 11:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 20:00etara egongo 
da zabalik, hilaren 24an, 25ean 
eta 31n izan ezik. Gabon bezperan 
eta urte zahar egunean arratsaldez 
itxita egongo da, eta hilaren 
25ean, egun osoan.

Haurrak doan sartuko dira 
parkera; helduek euro bat 
ordaindu beharko dute.

Ohikoa den bezala, gune 
garrantzitsuena Michelingo 
pilotalekuan jarriko dute. Bertan 
0 eta 10 urte arteko haur eta 
gaztetxoei zuzendutako ludoteka, 
ipuin-kontarien txokoa, ohe 
elastikoa, makillatzeko eta 
t a tua t zeko  gunea ,  z e zen 
mekanikoa, puzgarriak, oreka-
bola, wipe out-a eta zinema-karpa 
bat izango dira. Tailerretarako 
txokoa ere izango da, eta egunero 
adin ezberdinetarako hiru tailer 
eskainiko dituzte.

Honetaz gain, aurten ere 
karaokea izango da, eremuan 
Eguberri giroko doinu eta beste 
doinu ezagunekin haurrak 
dantzan jarriko dituena. 

Oholtzako egitaraua
Frontoia koloretako oihal eta 
moketaz apainduta egongo da. 
Oholtza izango du, eta bertan 
hainbat emanaldi izango dira.

Gaur, ostirala, arratsaldeko 
19:00etan, Mikel Susperregik 
ipuin saioa egingo du.

Abenduaren 27an, ostegunean, 
19:00etan, Begira festa antzerkiaz 
gozatu ahalko dute haurrek.

Hilaren 30ean, larunbatean, 
19:00etan, Patata tropikala 

antzerkia ikusi ahalko dute 
haurrek.

Eta abenduaren 31n, igandean, 
12:00etan, EHPren itxiera jaialdia 
izango da. Agurra Dantza eta 
beste joko batzuk egingo dituzte.

Honetaz gain, taberna ere 
izango da. Aurten C.D. Eguzki 
Are to  Futbo la  e lkar teak 
kudeatuko du taberna, baita 
e r e m u k o  s a r r e r a k  e r e . 
E s k u r a t u t a k o  d i r u a 
elkartearentzat izango da. 

Michelingo tenis-pistan, aldiz, 
300 m²-ko karpa klimatizatua 
egongo da. 

G i z a  f u t b o l i n a ,  z e z e n 
mekanikoa, salto-salto puzgarria, 
lau bumper ball, Zorb-ball, 
rokodromoa, multiabenturako 
joko mugikorra, ping-pongeko 
bi mahai, bi futbolin, air-hockey 
bat ,  balanze -bike bat  eta 
DJarentzako tokia izango dira 
12  ur te  ba ino  gehiagoko 
gaztetxoen gozamenerako.

Oria auzoko Bitarteko tenis-
pistan, familian gozatzeko jokoak  
izango dira, 225 m²-ko karpa 
klimatizatuan: eskaladako joko 
bat, ohe elastiko erraldoi bat, 
balanze-bike bat, kirol-eremu 
bat, futbolinak eta mahai-jokoak.

Honetaz gain, Ttakun Kultur 
Elkartearen eskutik, Gazte 
klubeko lagunek hainbat 
ekintzaz gozatzeko aukera izango 
dute. 

BECera txangoa eta Gazte astea
Abenduaren 27an, asteartean, 
B a r a k a l d o k o  B E C e k o 
Eguberrietako Haur Parke 
erraldoira irteera izango da. 

0 9 : 3 0ean  ab ia tuko  d i ra 
Z u m a b u r u k o  g e l t o k i t i k 
Barakaldora. Parkean dauden 
jolas eta atrakzioetaz gozatu eta 
18:30rako bueltan izango dira.

Abenduaren 28an eta 29an, 
berriz, Gazte Astea egingo da,  
eta bideo berezia grabatuko dute 
gaztetxoek.

Musika eta zinema
Ama Brigitarren komentua eta 
Manuel Lekuona kulturetxean 
musika izango da nagusi.

Gaur, ostiralean, 19:30etik 
a u r r e r a ,  D a n o k  K i d e k 
antolatutako Musika Topaketen 
hitzordu berria dago Brigitarren 
komentuan.

Ana Belen Garcia organo-
jotzaile eta Amaya Arberaz 

Ohe elastikoa, zezen mekanikoa, puzgarriak, oreka-bola, wipe out-a... Haur eta gaztetxoen gozamenerako denetarik egongo da Eguberriko Haur Parkeko hiru guneetan. TXINTXARRI

Ekintzez betetako 
Eguberriak
Lasarte-Oriako Eguberrietako Haur Parkera edo BECeko parkera irteera, musika 
emanaldiak, zinema, Errege Magoen kabalgata... Hamaika ekintza izango dira 
Eguberrietan. Herriko haur, gazte eta helduek ez dute aspertzeko astirik izango. 
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sopranoak doinu klasikoak zein 
gabon kantak eskainiko dituzte 
emanaldian. Hala nola, Haendelen 
Mesias obrako Rejoice greatly, 
Mozarten Figaroren eskontzako 
Porgi Amor, Ercillaren Mesias 
sarritan edo Pierponten Jingle 
Bells entzungo dituzte komentura 
hurbiltzen diren herritarrak.

Bost egunera, abenduaren 27an, 
asteazkenean, harpen korden 
doinuak izango dira protagonistak, 
kaperan Kontsueloko Ama Birjina 
musika kaperak antolatuta. 

Ane Artetxe, Maria Llanos eta 
Raquel Ortega harpa jotzaileek 

musikagile ezagunen doinuak 
eskainiko dituzte.

Baina egun hauetan ez dira 
abesti klasikoak bakarrik izango. 
Gospel emanaldia ere izango da 
abenduaren 29an, 20:00etan, 
Manuel Lekuona kultur etxean.

America's ladies of gospel 
hirukoteak egitarau berezia 
prestatu du, lehen kantutik hasi 
eta azken doinura arte entzulegoa 
txundituta izango duena. 
Emanaldiko sarrerak 5,50 euro 
balio ditu.

Bestalde, zinemak ere izango 
du tartea egun hauetan. Adi, 

izan ere,  Okendo Zinema 
taldearen zine forumak egun 
aldaketa baitu. Hitzordua, 
abenduaren 28an, ostegunean, 
izango da, eta 50 primaveras 
filma eskainiko dute. 

Filmak Aurore Tabort-en bizitza 
aurkezten du. Aurore banandu 
egin da, lanik gabe geratu eta 
amona izango dela jakin berri 
du. Badirudi gizarteak amaitutzat 
ema t en  due l a  5 0  u r t eko 
emakumeen bizitza. Baina Aurore 
ez da horren aldeko.

Hau guztiaz gain, Urtezahar 
egunean, abenduaren 30ean, 

Danok Kide elkarteak antolatzen 
duen Jaiotzen Lehiaketako sari 
banaketa izango da, 12:00etan,  
elkartearen egoitzan. 

Abenduaren 19a eta 20a izan 
ziren jaiotzak aurkezteko egunak, 
eta egun hauetan epaimahaiak 
bere aukeraketa egingo du.

Izan ere, lehiaketako irabazleak 
Muebles Azpeitian jarriko dituzte 
ikusgai. Gainontzeko lanak San 
Pedro elizan ikusteko aukera 
izango dira. Elkarteak parte 
hartzaile guztiak gonbidatu ditu 
banaketara hurbiltzera.

Erregeei harrera 
Azkenik, Eguberriei amaiera 
emateko, Errege egun bezperan, 
urtarrilaren 5ean, Errege Magoen 
Kabalgata izango da herriko 
kaleetan.

Berrikuntza txikiak dituzte 
aurten kabalgatan. "Herritarrek 
berrikuntza gutxi nabarituko 
dituzte". Xehetasun asko eman 
gabe ,  Megabako lagunek 
"segurtasun neurriak hobetu 
eta su-hitzalgailuak berritu" 
dituztela esan dute.

Edonola ere, goizean, Okendo 
plazan,  12:00etan hasita, 
aurreko urteetan baino ekintza 
gehiago izango dira. Egun osoan 
zehar ibiliko dira erregeak eta 
haien laguntzaileak Lasarte-
Orian.

Errege Magoen bisita jasotzen 
lehenak, goizean, Atsobakar 
Zahar egoitzako lagun eta bere 
familiak izango dira.

Eguerdian, aipatu legez, 
haurrentzako ekintzak izango 
dira Okendo plazan. Bitartean, 
erregeen laguntzaileek haurren 
eskutitzak jasoko dituzte.

Errege Magoak,  berriz , 
arratsaldeko 16:00etan iritsiko 
dira Lasarte-Oriara. Meltxor, 
Gaspar eta Baltasar ordu eta 
erdiz Ama Brigitarren komentuko 

kaperan izango dira eskutitzak 
jasotzen. Kabalgata, 18:00etan 
aterako da Oria auzotik.

Urtero bezala, geldialdia egingo 
dute Brigitarren komentu 
aurreko jaiotzan, eta ondoren, 
bidearekin jarraituko dute, 
Hipodromo etorbidetik, Iñigo 
de Loyola eta Geltoki kaletik 
Okendo plazara iritsi arte.

Mercero plazan su artifizialak 
izango dira Errege Magoak 
plazara iristerakoan, baita 
musika ere. Felix Garitano 
komentuko apaizak harrera 
egingo die erregei. Horiek Jesus 
haurtxoa gurtu eta balkoira igoko 
dira. Bertan haurren eskutitz 
batzuk irakurri eta goxokiak 
botako dituzte.

Zuzi eramaileak eta laguntzaileak
Kabalgatan zuzi eramaile bezala 
parte hartu nahi duten gazteei 
deialdia egiten die elkarteak, 
abenduaren 27an, asteazkenean, 
arratsaldeko 18:30ean, Manuel 
L e k u o n a  K u l t u r e t x e k o 
kafetegian. 

Megaba elkarteak jakinarazi 
du garrantzitsua dela bilerara 
gerturatzea. Izan ere, trajeak 
bertan banatuko dituzte. 

Horretaz aparte, urtarriletik 
kabalgataren arropa duten 
herr i t a r re i  e re  b i l e rara 
hurbiltzeko gonbita egin diete 
antolatzaileek. Era berean, zuzi 
emaile izateko 11 urte izan behar 
direla ohartarazi dute.

Hau guztiaz gain, Megabak 
deialdia egin die herritarrei 
ekintzan laguntzaile modura 
parte hartzeko. "Gure elkartean 
boluntario berriak behar 
ditugu".  

Zalantzarik izan ditzaketen 
herritarrek 635 205 393 telefonora 
edo megabalasarteoria@gmail.
com helbide elektronikora idatzi 
dezakete.

Ohe elastikoa, zezen mekanikoa, puzgarriak, oreka-bola, wipe out-a... Haur eta gaztetxoen gozamenerako denetarik egongo da Eguberriko Haur Parkeko hiru guneetan. TXINTXARRI
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Txintxarri
Lehiaketa ofizialek etenalditxoa 
izan ohi dute Gabonetan, baina, 
halere, izango da hurrengo 
egunetan kirola egiteko aukera 
herritik bertatik mugitu gabe. 
A z k e n  u r t e o t a n  b e z a l a , 
gaztetxoenentzako areto futboleko 
topaketa antolatu dute. Kirol 
Eskolakoek,  alebinek eta 
infantilek abenduaren 26tik 
urtarrilaren 4ra jokatuko dituzte 
partidak, Maialen Chourraut 
kiroldegian hasieran, eta 
Michelingo frontoian azkenak. 
Bestalde, saskibaloizaleek ere 
haien eguna izango dute, 3x3 
txapelketa jokatuko baitute 
hilaren 30ean. Benjaminetik 
hasita senior kategoria arte, 
egun osoan baloi artean igaroko 
dute. Azkenik, urtea amaitzeko, 
San Silvestre lasterketa egingo 
d u t e  h i r u g a r r e n  u r t e z , 
mozorroturik jai giroan ongi 
etorria emateko urte berriari. 

Eguzki Areto Futbol taldea 
aurten sortu dute, herriko talde 
guztiak batuta, eta, beraz, lehen 
aldiz antolatu du Gabonetako 
topaketa Ostadar elkartetik 
kanpo. Kategoria bakoitzean 
zortzi talde arituko dira gehienez.   
Alebinean dagoeneko izen eman 
dute zortzi taldek, baina beste 
kategoriatan oraindik aukera 
dago parte hartzeko. "Futboleko 

elastikoak eta opariak emango 
dizkiegu parte hartzaile guztiei", 
e san  du  Gorka  Redondo 
antolatzaileak. 

Michelin frontoian
Hilaren 26ko astean ligaxka 
moduko bat jokatuko dute,  eta 
azkeneko partida urtarrilaren 
4an izango da. "Helburua da 
oporretan umeek ondo pasatzea. 
Bide batez areto futbola ezagutzen 
badute eta gustatzen bazaie, 
hobeto. Baina oinarria egitea ez 
da helburu nagusia" ,  dio 
Redondok. 

Haurrak direnez, adin nagusiko 
pertsona batek lagunduta joan 
behar dute partidetara, baina 
ez du zergatik entrenatzaile bat 
izan beharrik. "Aldaketak-eta 
egin ditzake, baina gehienbat 
haurrak laguntzeko da". 

Oraingoz aurreikuspenak ez 
dira bete, eta iaz baino talde 
gutxiago daude izena emanda. 
Halere, giro polita sortzea espero 
du Redondok. "Batez ere haur 
txikienen partidetan sortzen da 
giroa. Gurasoak eta aiton-amonak 
joaten dira animatzera, eta 
haurrak primeran pasatzen dute. 

Ez dakite oso ondo jokatzen, eta 
jolas orduan bezala korrika 
ibiltzen dira baloiaren atzetik". 

Bosgarren aldiz, 3x3
Urte bukaera dagoeneko zita 
saihestezina bihurtu da Lasarte-
Oriako saskibaloizaleentzat. 
Ostadar Saskibaloiak hilaren 
30ean bosgarrenez antolatuko 
du 3x3 txapelketa. Maialen 
Chourraut kiroldegian egingo 
dute jardunaldia, eta ikusita 
urtetik urtera gero eta talde 
gehiagok parte hartzen dutela, 
bosgarren saski bat jarriko dute. 
"Kategoria txikienetan ikusi 
dugu parte hartze gero eta 
handiagoa, alebinetan eta 
benjaminetan", esan du Endika 
Marrahi Ostadar Saskibaloiko 
arduradunak. "Kanpotik ere 
etortzen dira talde asko". 

Bizkaian eta Gipuzkoan udan 
ohikoa da herri askotan gisa 
horretako txapelketak antolatzea. 
Lasarte-Orian, baina, dagoeneko 
Gabonetan finkatuta geratu da. 
"Udan ez genekien ze egunetan 
jarri, eta orain Gabonetan 
erreferentzia bilakatu da". 

9:00etan kiroldegian egon 
beharko dute kirolariek. Zortzi 
minutuko partidak jokatuko 
dituzte, eta hamar minuturo bat 
egongo da. "Bost saskirekin, 
hamar minuturo bost partida 
egongo dira. Batzuetan bada 
sentsazioa motzak direla, baina 
gero jokalariak konturatzen dira 
norgehiagoka mordoa jokatu 
dituztela". 

Oraindik talde askok ez dute 
izena eman, baina Marrahik dio 
azken unean egin ohi dutela. 
"30-35 taldetara iritsiko bagina 
oso pozgarria izango litzateke". 
Handia baita saskibaloiko 
zaletasuna herrian. Horren 
erakusgarri, ostiralean Baskonia 
ikustera antolatu duten irteera.  

Bartzelonaren aurka jokatuko 
du Euroligako norgehiagoka. 
"Bi autobus hartu behar izan 
ditugu azkenean, ia ehun 
pertsona joango gara". 

Mozorroturik lasterka
E t a  u r t e a  b e h a r  b e z a l a 
amaitzeko, hirugarrenez San 
Silvestre lasterketa egingo dute 
Lasar te -Or iako  ka lee tan 
barrena. Lehen bi edizioak 
arrakastatsuak izan  ziren, ia 
700 lasterkarik parte hartu zuten 
bakoitzean. Herritar talde baten 
ek imene z  an t o l a tu  du t e 
lasterketa, baina CD Texas eta 
udalaren babesa du.

Aurten antolatzaileek pauso 
bat gehiago eman dute, eta 
igandeko festa luzatu dute. 
11:30ean hasiko da; pintxo-pote 
solidarioa eta dantza egingo 
dute. Izan ere, aurten 1 dortsala 
Erketz taldeari eskainiko diote, 
50. urtemugagatik.

Proba hasi aurretik berotze 
ar ike tak  eg ingo  d i tuz te , 
musikarekin. Eta aurrekoetan 
bezala, 16:00etan hasiko da 
lasterketa. Iaz bezala, sei 
k i l o m e t r o  i z a n g o  d i t u . 
Lasterketaren xehetasun guztiak 
www.sansilvestrelasarteoria.
com webgunean daude ikusgai. 
Kirolprobak atariaren bidez 
izena ematea gomendatu dute 
antolatzaileek, merkeagoa 
izateaz gainera (bost euro), 
lanak errazten dituelako. 

Horrez gain, herritarrei dei 
egin diete mozorrotuta korri 
egiteko. Ongi pasatzea baita 
kirol proba horren funtsa. 
H o r r e g a t i k ,  m o z o r r o 
hoberenentzako sariak izango 
dira; bikote eta kuadrilla 
hoberenarentzako barne. Hori 
bai: oroitarazi dute boluntarioak 
beharrezkoak direla " lan 
errazak" egiteko. 

San Silvestreko antolatzaileak, Jesus Zaballos alkatearekin batera. TXINTXARRI

Gabonetan ere lagun 
artean sasoiari eusteko
Astelehenean gaztetxoen areto futboleko topaketak hasiko dira. Hurrengo ostiralean, 
berriz, saskibaloiko 3x3 txapelketa jokatuko dute. Azkenik, urtea giro onean 
amaitzeko, San Silvestre lasterketa antolatu dute hirugarrenez, egitarau zabalarekin
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Txintxarri 
Aurreko jardunaldian handiak 
ziren Ostadarren Ohorezko 
Erregional mailako jokalarien 
itxaropenak. Astigarrako 
Mundarroren  e txean  0 - 3 
garaipen biribila eskuratuta, 
emaitza on batzuk kateatu eta 
sailkapeneko azken postutik 
ateratzeko aukera ona zuten.

Baina ez du asmatu futbol 
taldeak bi garaipen jarraian 
kateatzen. Joan den asteburuan 
Michelingo zelaian galdu zuen 
Allerruren aurka. Lezotarrak 
bigarren sailkatuak dira, eta 

puntutan desberdintasun handia 
egonagatik, jokoan ez zen 
horrenbeste nabaritu. 

Edonola ere, urtea azken postuan 
amaituko dute, baina salbazioa 
ez dute horren urruti. Bizpahiru 
partida irabazita sailkapeneko 
erdialdera igo daitezke. Asmatu 
egin behar horretarako, ordea.

Gaboneko etenaldiaren ostean  
izango dute norabidea iraultzeko 
aukera. Horretarako, baina, 
ezinbestekoa izango dute 
hasieratik puntuak zakuratzea, 
azken uneko urduritasunak 
saihesteko. 

Ostadarrek ezin du bolada on 
bat kateatu putzutik ateratzeko
Michelingo zelaian galdu du futboleko Ohorezko 
Erregional mailako taldeak, Allerruren aurka

Txintxarri 
Azken zazpi zortzi urteetan beti 
podiumean egon da Buruntzaldea 
IKT. Asteburu honetan jokatutako  
Gipuzkoako Kluben Arteko 
Txapelketan, ordea, lehen 
postuetatik urruti geratu da, 
baina egindako lanarekin harro 
itzuli dira igerilariak. Borja 
Apeztegia Buruntzaldea IKTko 
arduradunak azaldu duenez, 
kirolariek "dena" eman dute. 
Lortutako marka mordoak 
erakusten du hori; guztira 43 
marka pertsonal ondu dituzte, 
hamalau taldeko errekor berri 
eta nesken erreleboetako bost 
marka berri. 

Lasarte-Oria taldeko hamabost 
igerilari aritu dira Tolosako 
txapelketan. Lehiaketa mota 
honetarako kopuru murritza da, 
eta horrek izan du eragina azken 
emaitzan. Mutilek zortzigarren 
postuan amaitu dute, neskek 
zazpigarrenean, eta, orotara, 
seigarren izan da Buruntzaldea 
IKT. Izan ere, igerilari bakoitzak 
puntuak ematen dizkio taldeari, 
lortutako emaitzen arabera. Eta 
podiumean egoteko behar-
beharrezkoa da proba guztietan 
puntuak ateratzea. 

Euren marka pertsonala hobetu 
dutenen artean dago Lander 
Sorozabal; 1.500  metrotan 18:10,89 
eta 800 metrotan 9:39,01 denbora 

egin du, eta taldeko absolutu 
mailakoa hobetu du. Iñigo 
Ibarburu ere sendo aritu da, eta 
marka pertsonaletik gertu geratu 
da, proba guztietan lehen postuan 
sailkatzeaz gainera. Haitz 
Mitxelenak bular estiloko 100 
eta 200 metroko markak hobetu 
ditu (1:16,82 eta 2:40,02), eta 200 
tximeletan 2:12,98 denboran 
ezarrri du bere marka onena.
Unai Sagarzazuk ere ezusteko 
atsegina eman du. 100 librean 
1:00,15 egin du; 200 librean 2:10,59; 
50 librean 28,09; eta 400 librean 
4:36,73. 

Nesken artean, berriz, Paula 
Sevillanok 400 libreko 4:34,42  

marka lortu du, eta Espainiako 
Neguko Txapelketan parte 
hartzeko sailkatu da. Leire 
Martinek, bestalde, 100 librean 
1:00,51 denbora egin, eta marka 
pertsonala hobetu du. 

Xabier Elizegi, hirugarren
Buruntzaldea IKTz kanpo egon 
dira ere lasarteoritarren 
emaitza txukunak igeriketan. 
Xabier Elizegi herritarrak 
Gipuzkoako Masterren Open 
lehiaketan emaitza onak lortu 
ditu, Legazpin. 200 metro 
librean hirugarren egin du  
Donostiako Kairoscore taldeko 
igerilariak. 

Gipuzkoako Kluben arteko Txapelketan parte hartu zuten igerilariak. BURUNTZALDEA IKT

Podiumik ez, baina 
dozenaka marka hautsita
Lehen postuetatik urrun geratu da Buruntzaldea IKT Gipuzkoako Kluben Arteko 
Txapelketan, nahiz eta lan ona egin: 43 errekor hautsi dituzte Tolosan egindako 
txapelketan. Soilik hamabost igerilari lehiatu izanak kalte egin die sailkapenean

Txintxarri
LOKEko Asier Sagasti eta Josu 
Olmos judokak senior mailako 
Madrilen egin den Espainiako 
Kopako saioan lehiatu dira.

Sagastiri brontzeak eskuetatik 
ihesi egin zion. Hala ere, 
bosgarren postuarekin eta 
egindako lanarekin pozik agertu 
da judoka.

Josu Olmosek aldiz, ez du 
finaletan egoteko aukerarik izan. 
Gorka Aristegi entrenatzaileak 
azaldu duenez, bi borroka galdu 
ditu, horietako bat gerora 
irabazle izan den judokarekin. 

Honez gain, taldeko Iker 
Dafonte, Unai Coelo, Urko Bravo, 
Unax Uranga, Aitor Santos eta 
Julen Ugarte alebin mailakoek  
G i p u z k o a k o  t a l d e k a k o 
txapelketan parte hartu dute,  
Hernanin. 

Nah i z  e t a  t a l d ea  f i na l 
laurdenetan kaleratua izan, 
gaztetxo guztiak ederki borrokatu 
direla adierazi du LOKEko 
entrenatzaileak.

Bestalde, Gorka Aristegi 
entrenatzaileak berak abenduko 
zubian azterketa gainditu zuen, 
eta 6. dana eskuratu du.

Sagasti, bosgarren senior 
mailako Espainiako Kopan
Lasarte-Oriako Judoko entrenatzaile Gorka Aristegik 
azterketa gainditu eta 6. dana eskuratu berri du
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Txintxarri 
Ospakizunetan ibili dira Ostadar 
Inklusioan, eta ez da gutxiagorako. 
Lehen urtemuga bete du taldeak, 
eta udaleko, Ostadarreko, 
Gipuzkoako Kirol Egokituko 
Federazioko eta Michelin eta 
IKT4 babesleen ordezkariak 
gerturatu dira taldekideak 
zoriontzera. 

Amaia  Cadarso eta Jurgi 
Olasagasti  entrenatzaileek orain 
urtebete baino gehiago jarri 
z i tuzten proiektu horren 
zimenduak, eta dagoeneko 
ematen ari da fruituak. Eskuadeko 
neska-mutil orori kirola egiteko 
aukera eskaintzea ez baita gutxi. 
" Inklusioa bizitzako alor 
guztietara eraman behar dugu, 

eta zuek erakutsi duzue posible 
dela", adierazi die Jesus Zaballos 
alkateak.

Jendaurrean entrenamendua 
egin dute Ostadarreko kirolariek, 
eta saskibaloi partida batean 
erakutsi dute aulkiarekin duten 
abilezia. Ongi amaitu dute denek 
urtemuga, mahai baten inguruan 
askaria eginez. 

Taldeko argazkia atera dute udaleko ordezkariekin, babesleekin eta federazioko kideekin. TXINTXARRI

Urtemuga 
askoren lehena 
Ostadar Inklusioa taldea leiho bat da eskualdeko neska-mutilentzat, kirola egiteko 
aukera eskaintzen baitie. Lehen urtemuga bete du sailak, eta festa txiki bat egin 
dute. Taldekideek hobekien dakiten bezala ospatu dute: kirola eginez lagun artean

Ostadarreko kideak, entrenatzaileen begiradapean, ariketak egiten. TXINTXARRI

Saskibaloi partida bat jokatu dute entrenamendua amaitu aurretik. TXINTXARRI

Taldeko ekipamendu berria jaso dute kideek. TXINTXARRI
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Iñigo Gonzalez
Ahalegin betean aritzen dira 
Axier Arteaga, Eneritz Busto 
eta Mikel Etxarri herritarrak, 
Euskal Herri zein estatu osoko 
kantxa, pista eta futbol zelaietan. 
Lasarte-Oriaren enbaxadore 

lanak ederki egiten dituzte hiruek 
kirol arloan. Merezitako aitortza 
jaso dute hiruek udaletxeko pleno 
aretoan. Udalak ireki zuen 
bozketa epea, eta herritarrek 
erabakitakoari men eginez, hiru 
kirolariak saritu ditu.

Jesus Zaballos alkateak gidatu 
zuen iragan larunbateko ekitaldia. 
"Eredu dira herriko hiru kirolari 
hauek, belaunaldi gazteentzat 
batez ere", nabarmendu zuen. 
"Harro egon zaitezkete orain 
arte lortu duzuenaz; ziur, 

etorkizunean, are berri on gehiago 
emango dizkiozuela Lasarte-
Oriari". 

Eneritz Bustok, hunkituta, 
eskerrak eman zizkien ahaide 
eta lagunei. Saria jasotzea beretzat 
"ohorea" zela zehaztu zuen, 
atletismo pistetatik kanpo ere 
kirolarien lana baloratu egiten 
dela erakusten duelako. Aulkitik 
irribarretsu altxa zen Axier 
Arteaga pilotaria ere: "Ordu eta 
egun asko pasatzen ditugu 
entrenatzen, bizitzen ditugu une 
gozoak eta gogorragoak; horrelako 
egunek erakusten dute fruituak 
ematen dituela gure lanak".

Mikel Etxarrik ere ahaide eta 
lagunak ekarri zituen gogora: 
"Nik asko gozatzen dut futbolaz, 
bizitzan gehien gustatzen zaidana 
da, baina familiak eta lagunek 
gehiago sufritu dute, kanpoan 
eman ditudan urteetan batez ere. 
Eskerrik asko guztioi".

Bi txapel, buru bakarrean. 
Asegarceko pilotari Axier Arteagak 
gogoratzeko moduko urtea egin 
du: promozioko binakakoa irabazi 
zuen apirilean, Jon Erasun 
zizurkildarrarekin batera. 
Finaleko pilotari onena ere 
izendatu zuten. Maiatzean, berriz, 
buruz buruko txapela jantzi zuen. 

Gogoratzeko moduko urtea 
Eneritz Busto ere ederki aritu 
da: Espainiako junior txapelketan 
zilarra kolkoratu zuen 60 metro 
hesietan, pista estalian. Uda 
partean, aldiz, urrea kolkoratu 
zuen, 100 metro hesietako proban. 
14.16 segundoko denbora eginda, 
junior mailako Europakora 
sailkatzeko zorian egon zen.

Mikel Etxarrik ia bizi osoa 
darama futbolean. Jokalari izan 
zen,  gazte  erret iratu eta 
entrenatzen hasi arte. Euskal 
Selekzioan dabil gaur egun.

Mikel Etxarri, Eneritz Busto eta Axier Arteaga, pozik, euren sariak eskuetan. Udal korporazioko hainbat kiderekin batera talde argazkia atera dute aitortza ekitaldia bukatu eta berehala. TXINTXARRI

Sari bat gehiago, 
bildumarako
Axier Arteaga, Eneritz Busto eta Mikel Etxarri. Lasarte-Oriako kirolaren iragana, oraina 
eta etorkizuna. Hiru herritar horiek saritu ditu udalak, herritarrek bozkatutakoa aintzat 
hartuta: 2017ko kirolari nabarmenenak eurak direla erabaki dute. Ahaleginari, sariak.



18    PLAZAN BAZAN OSTIRALA  2017-12-22  TXINTXARRI ALDIZKARIA



BITXIKERIAK    19TXINTXARRI ALDIZKARIA  2017-12-22  OSTIRALA

Poltsa bete 
izarren argazki
Iñigo Artola herritarrak aurten ere 
argazki eta sinadura uzta handia izan 
du. Donostiako Zinemaldia, Beldurrezko 
Zinema jaialdia, Aste Nagusiko 
kontzertuak, partidak, motor ekitaldiak... 
herritarrak ez du atsedenik hartzen. 
Argazki hauek dira adibide argia.

I. ARTOLAI. ARTOLAI. ARTOLA

I. ARTOLA I. ARTOLA
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Maddi Noriega
Boluntariotzan badu esperientzia 
Ander Casado (Lasarte-Oria, 1996) 
herritarrak. Gazte atzerritar talde 
bati euskara irakasten aritu zen 
lehenik, eta udako kanpaldietan 
ere bizi izan ditu esperientzia bat 
baino gehiago. Orain hiru urte 
eta erdi Atzegiko (Adimen urriko 
pertsonen aldeko Gipuzkoako 
elkartea) boluntariotza probatzera 
animatu zen, eta bertan jarraitzen 
du oraindik ere. Gustura dabilela 
aitortu dio tx i ntx arri -ri, eta 
esperientziaren berri eman dio.

Orain zenbat urte hasi zinen Atzegin 
boluntario gisa? 
Hiru urte eta erdi daramatzat 
Atzegin boluntario gisa.
Nola animatu zinen bertan hastera? 
Zerk bultzatuta?  

Down sindromea duen lagun 
bat daukagu, eta txikitatik 
ezagutu dugu errealitate hori. 
Horrela, lagun horren arreba 
e ta  nire  arreba ,  Atzegin 
boluntario lanetan hasi ziren ni 
baino urtebete lehenago,  eta 
beraiek animatuta, udako 
oporraldi batzuetan parte hartu 
nuen lehenengoz Atzegin.
Lehenagotik beste esperientziaren 
bat edo bizi izan al duzu? 
Boluntario lanetan aritu naiz 
bai, baina beste esparruetan, ez 
aniztasun funtzionala duten 

pertsonekin. Gazte atzerritar 
talde bati euskara klaseak 
ematen aritu naiz elkarte batean.
Lasarte-Orian bada Atzegin aritzen 
den beste boluntariorik?
Bai. Zehazki Lasarte-Oriatik 
zenbat ari garen Atzegin ez dakit, 
baina nire inguruan lau pertsona 
gutxienez badabiltza.
Nolako esperientzia da Atzegiko 
boluntario izatearena?
Engantxatu egiten zaituen 
esperientzia da Atzegiko 
boluntario izatea. Lehenengo 
aldiz probatzera joan eta lehen 
esperientzia hori bizi ondoren, 
gehiagorako gogoz amaitzen 
duzu. Udarako oporraldia izaten 
da Atzegirekin lehen esperientzia 
bat bizitzeko aukera, eta 
normalean, gehiagorako gogoz 
amaitzen denez, hortik aurrera 
hasten da asteroko, asteburu 
edo dena delako maiztasuneko 
boluntariotza. 

Oso esperientzia politak izaten 
dira, gazteak oso jatorrak dira 
e ta  askotan,  guk ematen 
diegunarekin alderatuta , 
bueltatzen diguten guztia 
izugarria da.
Zein profil motarekin aritzen zarete? 
Gazteak, helduak…
Adin guztietako pertsonak biltzen 
dira Atzegin. Gu aisialdian 
aritzen garenez, gazteekin aritzen 
gara gehienetan, baina adin 
askotako pertsonak osatzen dugu 
Atzegi. Oporraldietan, berriz, 
a d i n  g u z t i e t a k o  p a r t e 
hartzaileekin aritzea egokitu 
izan zait.

Larunbatetan ere taldetxo 
batekin aritzen naiz, eta horiek 
guztiak 18 urte baino gutxiago 
dituzte. Lasarte-Orian Atzegin 
aritzen diren sei gazte daude.

Taldeak egiterako orduan adina 
kontuan hartzen da, bai, baina 
izaeraren arabera egin ohi dira 
taldetxoak. Bakoitzaren gustuak-
eta kontuan hartuz.
Nolako harremanak sortzen dira 
horien eta boluntarioen artean?
Oso harreman politak sortzen 
dira. Beraiekin egon ostean, 
elkarrekin jarraitzeko gogoz 
bueltatzen gara etxera, eta 
edozein aitzakia nahikoa izaten 
da bereiekin elkartu eta edozer 
egiteko.

Maitasun asko eskaintzen 
digute. Norbait sentimendu 
aldetik hotzagoa bada ere, ematen 
d igu ten  mai ta sunarek in 
n a t u r a l a g o  s o r t z e n  d a 
sentimenduen azaleratzea.

Beste edozeren aurretik, 
lagunak gara. Askotan begirale 
izatearen sentsazioa ere galdu 
egiten dugu. Oso harreman 
naturalak sortzen dira gure 
artean.
Eta pentsatzekoa da boluntario 
talde huts bat baino gehiago zaretela. 
Lagun talde bat osatzen al duzue?
Bai, sare antzeko bat sortzen 
da, eta Atzegiko ekintzetatik 
aparte elkartzen gara urtean 
zehar elkar ikusi eta gauza asko 
egiteko. 

Atzegiko partaideekin oso 
harreman politak eta estuak 
sortzen dira. Esaterako, Lasarte-
Oriako partaideekin elkartu 
izan gara Atzegiko ekintzetatik 
kanpo eta egin izan ditugu 
elkarrekin hainbat gauza; herriko 
festetan atera izan gara, adibidez.
Zenbatero biltzen zarete?
Astero, larunbatero Txolarte 
i z e n e k o  p r o g r a m a  b a t 
eskaintzen da. Kuadrillen 
antzeko hamabost pertsonako 
taldetxoak dira Txolarteak, 
eta larunbat arratsaldetan 
elkartzen gara planak egiteko. 
Urtean zehar programazio bat 
zehazten da.

Asterokoaz gain, udaran, 
Aste Santutan eta Gabonetan 
oporretara joaten gara, eta 
hor re t a z  ga in  ur t ean  b i 
asteburutan irteerak egiten 
ditugu. Gazteek oso gustura 
parte hartzen dute normalean.
Zein da zehazki zure eginbeharra 
Atzegin? Zein plan egiten dituzue? 
Askotan pentsatu ohi dugu laguntza 
ematera doazela boluntarioak, ezta? 
Baina kanpainaren aurkezpenean 
adierazi zenuen zuek ez zoaztela 
gazte horiei laguntza ematera…
Atzegiko aisialdi alorreko 
begiralea naiz ni. Bakoitzak 
funtzionatzeko modu ezberdina 
dugu. Ni nire taldearekin 
elkartzen naiz, eta lagun artean 
e g i t en  d i t ugu  ek in t z ak . 
Boluntariotzaren okerreko 
pertzepzioa oso zabalduta dago: 
boluntarioak partaideei laguntza 
ematera goazela uste dute askok, 
eta nik ez dut uste hala denik. 
Eguneroko gauzak egiteko 
ga i tasuna dute ,  e ta  hor i 
ikustarazteko aukera eman 
behar zaie.  Gauza horiek 
elkartrukatzeko gaude gu 
beraiekin.

Ander Casado Atzegiko boluntario lasarteoriatarra. TXINTXARRI

"KEINU TXIKIEN 
BITARTEZ PARTE 
HARTZAILEENGANDIK 
JASOTZEN DUGUNA 
IZUGARRIA DA"

"EDOZEIN AITZAKIA 
NAHIKOA DA 
TALDEAREKIN 
ELKARTU ETA EDOZER 
GAUZA EGITEKO"

"Gizarteak ez 
dizkie besteen 
eskubideak 
bermatzen"
ANDER CASADO ATZEGIKO BOLUNTARIOA
Atzegi elkarteko gazte talde batekin aisiako boluntario gisa ari da lasarteoriarra orain hiru urte 
eta erdiaz geroztik. Gazteekin sortzen diren harremanak eta beste hainbat gai ekarri ditu gogora
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Atzegiko parte hartzaileak Lasarte-Oriako boluntarioekin batera udaran egindako bidaia batean. ANDER CASADO

Nire eginkizuna beraiekin 
igarotzen ditugun momentuez 
gozatzea da. Noski, momenturen 
batean boluntarioon laguntza 
behar badute, hor egongo gara, 
baina lagun moduan momentuak 
k o n p a r t i t z e a  d a  g u r e 
eginkizuna.
Nola antolatzen zarete?
T x o l a r t e  b a k o i t z a k 
koordinatzaile bat edo bi izaten 
ditu. Koordinatzaile horiek 

urteko programa egiten dute, 
e ta  Txolarte  bakoitzaren 
arabera, programazio hori parte 
hartzaileekin partekatzen da. 
Aldaketaren bat egin nahi bada 
edo beste zerbait gehitu nahi 
bada badago aukera, baina 
hori taldearen arabera izaten 
da.

Normalean urte erdiko plangintza 
egiten da: urtarrilera arte bat, eta 
urtarriletik aurrera beste bat.

Boluntariotza lanak ere ezinbesteko 
konpromisoa dakar.
Bai, noski. Beste edozertarako 
behar den adina konpromiso 
eskatzen du boluntariotzak 
ere. 
Zer eskaintzen diezue boluntarioek 
gazteei, eta eurek zuei?
Guztia eskertzen digute. Gu 
askotan harrituta geratzen 
g a r a  e s k e r r a k  e m a t e n 
dizkigutenean. Ez lukete ezer 

eskertu behar, alderantziz, 
guk eskertu beharko genieke 
eurei. Egunerokotasunean 
k e i n u  t x i k i e n  b i t a r t e z 
beraiengandik jasotzen duguna 
i zugarr ia  da .  Mai tasuna 
adierazteko ez daukate inolako 
mugarik. Gu, ordea, hotzagoak 
gara horretan, ez dugu hain 
e r r a z  g u r e  m a i t a s u n a 
adierazten. Askoz gardenagoak 
dira, eta eskaintzen duguna 

baino mila aldiz  gehiago 
jasotzen dugu bueltan.

Gaur egun gizarteak ez dizkie 
gainontzekook ditugun eskubideak 
bermatzen, eta horren aurrean, 
gertu sentitzen gaituztenoi dena 
ematen digute. Egun aldatzen 
ari da egoera, orain hogeita bost 
urte egoera  ezkutukoagoa bazen 
ere, egun lagunekin elkartzen 
dira, ekintzak egiten dituzte, 
beste edonoren gisara.
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Adrian Garcia 
U r t e e t a k o  g a t a z k a  e t a 
bortizkeriaren ondoren, atzera 
begiratzeko garaia iritsi da. 
Oraindik badaude auzi asko 
konpontzeko, baina beste batzuen 
gainean bizikidetza arrunt bat 
hasteko oinarria badago. Horrela 
uste du Argituz giza eskubideen 
aldeko elkarteak. Horretarako, 
baina, ezinbestekoa da gertatu 
dena kontatzea. Horixe egiten 
saiatu dira, hain zuzen, Bertha 
Gaztelumendi eta Sabino 
Hormazabal Argituzeko kideak. 
Memoria partekatu baterantz 
txostenean jaso dituzte Lasarte-
Orian jazotako giza eskubideen 
urraketak. Eta ez dira gutxi 
i z an :  b ede ra t z i  h i l k e t a , 
a t en ta tue t an  zaur i tuak , 
torturatuak, mehatxatuak, 

b izkarzainekin b iz i t zera 
d e r r i g o r tuak ,  u r runeko 
espetxeetan kartzelaratutakoak... 
Eskuragarri dago txostena 
udaleko weborrian.
Txosten lodia da Memoria Partekatu 
Baterantz lana. Nolatan hasi zineten 
ikertzen Lasarte-Oriako idarkeria 
politikoko kasuak?
Argituzek memoria partekatuaren 
inguruko lehen lana Errenterian 
egin zuen, 2014. eta 2015. urteen 
artean. Gero Lasarte-Oria eta 
Elgoibarreko ikerketa lanak 
etorri dira, eta orain Arrasate 
eta Andoainen ari gara. Txosten 
hauek guztiek jatorri berbera 
dute, hau da, udal taldeek 
bultzatuta izan dira, edo Lasarte-
O r i a r en  ka suan  b e z a l a , 
Bizikidetzaren Udal Mahaian 
hartutako erabakiaren ondorioz 

sortu dira. Udal talde ordezkarien 
asmo partekatuan eta adostuan 
dute oinarria, eta horretan datza 
horien kemena. Jatorri ideologiko 
batekoek zein bestekoek egia 
ezagutzeko jarritako interesaren 
fruitu dira. Lanaren helburua 
da gertatutakoa ulertaraztea, 
indarkeriazko egiteak zerrendatuz 
eta elkarrizketatutako pertsonen 
testigantzak bilduz. Ez da 
epaiketarik egiten, gertatutakoa 
erakusten da. 
Gertaera horien inguruan jende 
asko elkarrizketatu duzue txostena 
lantzeko. Esango al zenukete 
gatazkaren garai horietan herria 
zatituta zegoela? 
Oraindik ere zauriak ez daude 
itxita, oroimena gordetzeko 
tresnak eta denbora behar dira 
zauri horiek osatzeko, baita 

jarrerak aldatzeko ere. Hala ere, 
"besteak" onartzeko bidean lehen 
urra tsak  emanak daude , 
ezberditasunak errespetuz 
begiratuz, besteak entzunez...
Txostenean nabarmendu duzue 
"zubiak" eraikitzen joan direla. Nola 
ikusi duzue elkarbizitza herrian? 
Z u b i a k  e r a i k i t z e a r e n a 
elkarrizketatu ditugun pertsonek 
esaten dute. Oinak lurrean ondo 
jarr i ta ,  e ta  oraindik ere 
mantentzen diren oztopoak 
a l bo ra tu  gabe ,  a l dake t a 
baikorretan arreta jartzea 
gustatzen zaigu. Adibidez, 
txostenean ageri da Lasarte-
O r i a k o  E T A r e n  a z k e n 
hildakoaren, Froilan Elespe 
PSE-EEeko zinegotziaren, 
inguruan egiten diren balorazioak 
erabateko batasuna dutela 
ideologia politiko ezberdineko 
pertsona guztien artean. Ez da 
gure inpresioa bakarrik , 
t x o s t e n e a n  j a s o t a  d a g o 
elkarrizketatuek horri buruz 
pentsatzen dutena. Edo auzoen 
arteko harremanak zabaltzen 
ari direla esaten denean, 
jatorrizko "identitate" ezberdinen 
artean.  Zubi horiek bi zentzutan 
eta libreki ibiltzeko balio izatea 
espero dugu.
Memoria ariketa hauek zertan balio 
dezakete bizikidetza hori sustatzen? 
Txostenaren edukiak gure 
ispiluaren aurren jartzen gaitu. 
Hor azalaratzen da, neurri handi 
batean, izan garena eta garena. 
Gertatu zaigunaren memoria 
ezberdinak partekatzea atzera 
begiratzeaz gain, gure orainari 
eta etorkizunari begiratzen ere 
laguntzen digu. Gertatutakoa 
ondo ezagutzeak berriro ez 
gertatzea suposa dezake,  datozen 
belaunaldiek etorkizunean 
indarkeria baztertu dezaten 
gatazkak konpontzeko. Lan hau 
egin baino lehen, Lasarte-Orian 

Bizikidetza Taldea edo Bizikidetza 
Mahaia martxan zegoen, besteak 
beste. Lan hau tresna berri bat 
da denontzako.
Zuek txostenean bertan esaten 
duzue ez dagoela egia bakarra, 
memoria beti dela partekatua. 
Gizartean, ordea, erakundeek eta 
eragile askok lehia antzeko bat 
dute gertatu dena kontatzeko. Nola 
ikusten duzue kontakizunaren 
borroka hori? 
Guk ez dugu korapilo horretan 
trabatu nahi. Zentzuzkoa da 
onartzea kontakizun bakar bat 
ez dela izango; egia bakarra ez 
dago, batzuek inposatu nahi 
badute ere. Gure ekarpena da 
memoria partekatu baterantz 
b idea egi teko tresna bat 
eskaintzea, lanaren izenburuan 
esaten den bezala. Hau prozesu 
bat da, eta ikerketa honekin ez 
da amaitzen. Honen ostean beste 
datu eta testigantzak etorriko 
dira txostena aberasteko, baina 
gehituko zaizkion egiteak eta 
esperientziak, orain bezala, 
irizpide bati jarraituz jasoko 
ditugu: giza eskubide urraketa 
berberari, eskubide eta aitortza 
berberak onartzea, bazterkeriarik 
gabe.

"Ispiluaren 
aurrean jartzen 
gaitu bizikidetza 
txostenak"
BERTHA GAZTELUMENDI ETA SABINO HORMAZABAL ARGITUZ TALDEKO KIDEAK
Lasarte-Oriaren iragan hurbilan sakondu dute Argituz elkarteko kideek, memoriaren 
txostena egiteko. Zauriak orbaintzeko daude, baina itxaropentsu agertu dira elkarteko 
kideak, "zubiak" erakitzen ari direlakoan. Zubi lan hori egiteko tresna da txostena.  

"EGIA EZAGUTZEA DA 
GIZA ESKUBIDEEN 
ZUTABEA. EGIARIK 
GABE EZ DAGO 
JUSTIZIARIK"

"TXOSTENAREN 
HELBURUA DA 
GERTATU DENA 
EZAGUTZEA, EZ 
EPAIKETARIK EGITEA" 
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Lasarte-Oriako Udalak eman zizuen 
memoriaren txostena egiteko 
enkargua. Orain arte udalak izan 
dira horren alde egiten ari direnak. 
Errazagoa al da horrelako ariketa 
bat egitea herri batean? Nazio 
mailako memoria txosten bat egiteko 
bidea udalerrietatik hasi behar al 
du? 
Horrelako dinamikak edozein 
herritan egin daitezke. Esan 
bezala, txostenari ekin baino 
lehen udaleetan sukalde lana 

egin da,  ta lde pol i t ikoen 
ordezkarien artean eta herriari 
zuzendutako ekimen batzuren 
bitartez .  Gero,  txostenak 
zabaltzen duen bideari segitu 
behar zaio: egia sakonduko duten 
ekimenak suspertu eta gizarte 
e h u n a  s e n d o t u k o  d u t e n 
ahaleginak egin behar dira. 
Gure esperientziaren arabera, 
errazagoa da eremu lokaletik 
hastea. Behetik gora eginez, 
iraganean gertatutakoaz ahalik 

eta gehien berreskuratu ahal 
izango da, gertaerak sailkatuz, 
ezer nahastu gabe. Udalerrietan 
gertatutakoa ezagutzen da, 
herrian bertan aktore horiek 
bizi direlako, positiboak eta 
negat iboak .  Ger takar ien 
lekukoak izan diren pertsonak 
daude .  Ezaugarr i  hor iek 
indarkeria gainditzeko aukera 
zabalagoak ematen ditu, eta 
horrez gain, leku fisiko berbera 
errespetuz partekatzeko aukerak 

ere hazten dira. Dekretuz ez da 
hori lortuko.
Errenteriako kasuan PP ere batu 
zen txostenera. Lasarte-Orian 
zergatik ez? Txostenean Alejandro 
Saenz PPko zinegotzia elkarrizketatu 
duzue.  
Txostenean parte hartzeko 
erabakia librea da. Alejandro 
Saenzek txostenean parte hartu 
du, eta bere testigantzaren isla 
hortxe dago. Alejandro, gainera, 
ETAren biktima da; bere aitona 
hil zuten herri honetan. Beste 
biktima batzuekin ere izan gara, 
eta ez dute txostenean parte 
hartu nahi izan. Lana biktimengan 
zuzentzea ez da ikerketaren 
helburu bakarra. Txostenatik 
abiatuta ,  aukera berriak 
zabaltzen dira tokian-tokiko 
biktimen politika lantzeko. 
Prozesu partekatu honek 
errespetuz jokatu behar du, eta 
Lasarte-Oriako aniztasuna 
erakutsi behar du. Esaterako, 
Elgoibarko Udalean PPren 
ordezkaritzarik ez dago, baina 
ikuspuntu politiko horretako 
pertsonen iritzia jaso dugu. Ahots 
guztiak entzun behar dira.
Eztabaida piztu dezakeen gaia da.  
Hilketak eta indarkeria izan dira 
Euskal Herrian arrazoi askogatik: 
emakumea izateagatik, sexu 
orientazioagatik, arrazagatik, 
erlijioagatik... Erabateko bakea 
lortzeko horien memoria egitea 
beharrezkoa ikusten duzue? Aparte 
landu behar dira gai horiek? Ez 
dute gatazka pol i t ikoarekin 
zerikusirik? 

Jakina, garrantzitsua da memoria 
horiek guztiak jasotzea, hala 
esaten dugu gure txostenetan. 
Uste dugu horrela gizartean 
gertatzen denaren errealitatea 
zehatzagoa izango dela. Giza 
eskubideen urraketa guzti-
guztien irakurketa bateratua 
egingo da noizbait; egun hori 
iritxiko da, dudarik ez dugu. 
Ikerketa berean sartu ez izanak 
ez du esan nahi zenbait urraketa 
besteak baino garrantzitsuagoak 
direnik. Urraketa guztiek bere 
lanketa eta aitortza izan behar 
dute udal mailan. Baina gure 
txosten honi dagokionez, 
motibazio polit ikoa duen 
indarkeria jaso dugu, politikoa 
terminoa modu estu batean 
ulertuta. Zentzu zabalago batean 
irakurriz gero, orduan bere gain 
hartu beharko luke txostenak 
giza eskubideen urraketa guztiak: 
sexu, arraza, genero, erlijio eta 
beste arrazoi direla medio 
egindako biolentziak. Gai horiek 
guztiak politikoak direlako.
"Motibazio politikoa". Hitz hori ek 
askotan erabiltzen dira. Zer esan 
nahi dute zehazki? 
Kasuen deskribapena egiteko 
balio duen kontzeptu teknikoa 
da. Biolentzia ezberdinak eta 
giza eskubideen urraketak 
deskribatzeko nazioartean 
erabiltzen den sailkapen terminoa 
da .  E z  da  b i o l en t z i a r en 
justifikazioa, ezta gutxiago ere. 
Eta ez da kasualitatez sortu: 
asmo politikoak bultzatutako 
kasuak bere gain hartzen ditu. 

Sabino Hormazabal eta Bertha Gaztelumendi, txostenaren aurkezpenean, urriaren 5ean, Manuel Lekuona kultur etxean. TXINTXARRI
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Erasotzaileen ekimenak asmo 
politiko horri lotuta daudelako: 
biktimak aukeratzerakoan, 
errebindikazio eta helburuak 
bilatzerakoan, indarrezko 
egiteekin gizartean edo bizitza 
politikoan eragin nahi denean…
1956.  urtetik 2016ra bitarteko 
denbora tartea aztertzea erabaki 
duzue. Zergatik denbora tarte hori? 
Urte  hor i e t an  ger takar i 
esanguratsuak eman ziren: 
migraz io  mug imenduak , 
Munduko Euskal Batzarra 
Parisen,  azken makiak. . . 
Francoren erregimenaren kontra 
saiatzen den belaunaldi berri 
bat sortzen da, baina gerra osteko 
erresistentziaren praktikaren 
ereduetatik kanpo aritzen da. 
Langileen borrokak berritzen 
dira 1956an, eta ikasleen lehen 
protestak ere ematen dira. Horren 
aurrean ,  e r reg imenaren 
erantzuna da lehen salbuespen 
estatua ezartzea. Orotara 
hamaika izango dira euskal 
lurraldeetako batean jarritako 
salbuespen egoerak.

Bestetik, estatu eta erkidegoko 
biktimeen legeak 1960ra jotzen 
dute, eta Lasarteko ume bat, 
Begoña Urroz, DRILek eginiko 
atentatuan hil zen urte horretan... 
Beraz, logikoa da ikerketa herri 
honetako azken 60 urteetan 
zentratzea.
Askok esango dute gatazkaren 
muina kanpoan geratu dela, alegia, 
1936ko estatu kolpea. 
Guk atal edo garai hau landu 
dugu. Beste batzuk estatu 
kolpearen ostekoa landu dute. 

Lasarte-Orian esaterako, Islada 
Ezkutatuak garai horri lotutako 
ekimenak bultzatzen  ditu. Batak 
bestea osatuz joango gara hari 
guztia izan arte. Dena da 
beharrezkoa, eta ez da ezer 
kanpoan utzi behar. 
Euskal Herrian memoriarik egingo 
ez balitzateke zer eragin kaltegarri 
i z a n g o  l u k e ?  E s p a i n i a n 
frankismoaren ondoren ez da Egiaren 
Batzorderik eratu, eta ez da benetako 
memoria ariketarik egin, erakunde 
publikoen partetik behinik behin. 
Horrek izan al du eraginik ondoren 
Euskal Herriko gatazkan? Beste 
herrialdetako adibideak aztertu 
dituzue? 
Iragana arakatzeko munduan 
ekimen sorta zabala egin dute, 
baina zoritxarrez, oraindik ere, 
zenbait tokitan guztia egiteke 
dago. Urrutira joan gabe, 

Espainiako Estatuan ez daude 
hemen pixkanaka eta asko 
kostata onartzen ari diren legeak.  
Oztopo handiak daude, baina 
ahalegin handiei esker bidea 
egiten ari gara. 

Eg ia  ezagutzea  da  g i za 
eskubideen oinarrizko zutabea. 
Egiarik gabe ez dago aitortzarik, 
e z t a  j u s t i z i a r i k  e d o 
erreparazioarik ere. Egiaren 
Batzorde bat, nazioarteko 
babesarekin eta adostasun zabal 
batekin, oso tresna ona izan 
daiteke. Edozein modutara, 
tokian-tokiko lan hauek, 107/2012 
Dekretuaren balorazio batzordea, 
Memoriaren Plaza eta bikitma 
guztiei testigantzak jasotzea ere 
badira egia esateko moduak. 
ETAren biktimak ez ezik, beste 
taldeen eta estatuko krimenen 
biktimak ere jasotzen ditu zuen 

txostenak. Legeak babes bera 
ematen al die alde bateko eta besteko 
biktimei? Pauso gehiago eman behar 
dira alor horretan? 
Espainiako Estatuan kaltegile 
edo erasotzaileen arabera idatzi 
dira legeak. Erasotzailea nor 
d en  a r ab e r a  a r au tu  d a . 
Alderantziz behar du izan, 
biktimaren ikuspuntutik sortu 
behar da legea. Hasierako legeen 
atzetik beste berri batzuk etorri 
d i ra ,  ba ina  a i t o r t za  e t a 
erreparazio eskubideak ez dira 
biktima guztientzat berdin izan.  
Batez ere polizien biktimek, 
torturaren kasuak barne, sumatu 
dute babes falta hori. Izan ere, 
Eusko Legebiltzarrak onartu 
zuen EAEn 1978 eta 1999 urteen 
artean izandako motibazio 
politikoko  giza eskubideen 
urraketak jasan dituzten 

biktimak aitortzea, eta haiek 
erreparatzea. Baina Estatuko 
abokatutzak errekurtsua jarri 
du. Giza eskubideen Nazioarteko 
erakunde eta arauek argi eta 
g a r b i  d i o t e  e z i n  d e l a 
bazterkeriarik egon biktimen 
artean. Bada printzipio hau 
betetzeko garaia. 
Txosten "bizia" dela diozue, irekita 
dagoelako jendearen ekarpenei. 
Jaso al dituzue dagoeneko? 
Kultur etxean txostenaren 
aurkezpenean ekarpenak egiteko 
modua adierazi genuen. Udalaren 
webgunearen bitartez egin 
daitezke, edo horretarako jarri 
diren baliabideen bidez. Udalak 
eta Bizikidetza Mahaiak jaso 
eta bideratuko dituzte. Animatu 
nahi  d i tugu  herr i tarrak 
ekarpenak egitera, memorian 
aurrera egiteko. 

Udal ordezkari guztiak, PPko zinegotzia ezik, txostena eskuetan. LASARTE-ORIAKO UDALA

"ZAURIAK EZ DAUDE 
ITXITA, DENBORA ETA 
MEMORIA TRESNAK 
BEHAR DIRA 
HORRETARAKO"
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Zozketa eguna 
TXINTXARRI-n
Txintxarri aldizkariak bere bezeroak 
eta Ttakun Kultur Elkarteko bazkideak 
saritzeko Errigorako bi saski zozketatu 
ditu. Maite Estetikari egokitu zaio 100 
bezeroen artean oparia. "Ezustean" 
eta "pozik" hartu dute albistea Maite 
Arroyo, Maria Ugidos (irudia) eta 
Ainhoa Santiago langileek. Gainera, 
bezero berezia da Maite Estetika. 
Txintxarri-ren sorreratik jarri du 
publizitatea. "Ez da soilik negozioa 
sustatzeko. Euskararen aldeko 
apostua egin genuen, herrian 
euskarazko aldizkari bat egon behar 
duelako", esan du Arroyok. 

 Bazkideen artean zozkatutako 
otarra, berriz, Berta Egitegi herritarrari 
egokitu zaio. Honek ere berria 
"poz-pozik" hartu duela aitortu digu. 
Ttakun Kultur Elkartearen sorreratik 
da bazkide, eta euskara eta kultura 
sustatzeko lanari eutsi behar zaiola 
azaldu du.

TXINTXARRI TXINTXARRI



26    ELKARRIZKETA OSTIRALA  2017-12-22  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Nerea Eizagirre
Juanito Urkizu Sustaeta  Katugorri 
(Ondarroa, 1901-1982) futbol jokalari 
eta entrenatzaileari buruzko liburua 
argitaratu berri du Irene Urruzola 
Arratibelek (Lasarte-Oria, 1972). 
Hainbat taldetan ibili zen Urkizu, 
eta besteak beste, Athleticen lau 
liga eta zazpi kopa eskuratu zituen. 
Liburua Ondarroan dago, salgai, 
baita Lasarte-Oriako Carretero 
liburu dendan ere. Katugorri-ri eta 
liburuari buruz solastu gara 
Irenerekin.
Nor da Juanito Urkizu Sustaeta  
Katugorri?
Juanito Urkizu ondarroarra zen. 
Familia onekoa. Bera eta futbola 
garai berekoak dira. Horregatik, 
liburuan Estatuko futbolaren 
sorrerari buruz ere ari naiz. 

Hasieran futbolean ez zen edozein 
ibiltzen. Hauek Orduñako 
jesuitetan ikasi zuten, eta hara 
e z i n  z e n  e d o z e i n  j o a n . 
Ingalaterrarekin lotura zegoen 
bertan, eta horrela hasi zen 
futbolean. Berak jarraitu zuen 
futbolean, orduan amateurrak 
ziren, ez profesionalak. Futbola 
beste era batera bizitzen zen eta 
e z  z e g o e n  g a u r  e g u n g o 
profesionaltasun hori, ezta 
hainbesteko dirurik ere . 
Afizioagatik egiten zuten. Gaur 
egungoarekin ez zuen zer ikusirik. 
Bai jokalari, baita ikustera joaten 
zirenentzat ere beste gauza bat 
zen. Futbolaren hasierak ziren. 

Osasunan hasi zen. Futbolaren 
sorrera ulertzeko ondo dago, ze 
ez da gaur egun bezala. Berak 
Osasunan bost urte egin zituen, 
baina tarte horretan Espanyolekin 
Ameriketara jira bat egitera joan 
zen eta beste bat Real Madrilekin. 
Esaterako, Realarekin ere jokatu 
zuen partida bat. Gaur egun hori 
ez da ulertzen. Orduan taldeak 
beste taldeetako jokalariekin 
indartzen ziren. 

Garai horretan, euskal futbola 
eta katalana zeuden; eskolarik 
garrantzitsuenak ziren. Eta Madrilen 
zegoen beste eremua. Hiru gune 
horiek zeuden. Horien artean zegoen 
Estatuko garailea. Ez da gaur egun 
bezala. Bertako jendearekin jokatzen 
zen. Garai horiek dira pixka bat 
kontatzen direnak.

Garai hartako abenturak ere 
kontatzen ditut. Ameriketara egin 
zuten bidaia jarraitzen duzu eta 
bidaiko komeriak ezagutu 
ditzakezu. Gero han mugitzeko… 
irakurtzen duzu eta gaur egun 
ordu gutxitan egiten den zerbait, 
orduan pentsa…
Futbolaren garapena amateurretik 
profesionalera bizi zuen, ezta?
Real Madrilen profesionalizatze 
bide horretan hasten dira; 1927tik 
29ra da hori. Berak lortzen du 
Athleticera bueltatzea. Berak etxe 

ondoan egon nahi zuen. 1929an 
da hori. Horiek dira Atheticen 
garairik onenak. Entrenatzailea 
mister Petland zen eta, Urkizu 
jokalarietako bat izan zen. 1935era 
arte izan zen jokalari.

Horren harira, futbolean 
baloreak nola aldatu diren ere 
ikusi daiteke. Orduan ez zegoen 
oraingo handi nahirik edo 
aurrekonturik, galtzerdi soil 
batzuekin jokatzen zuten. 
Lehiakortasuna handitzen joan 
zen heinean, egurra ematen hasi 
ziren eta orduan zango-babesak 
erabiltzen hasi ziren.
Noiz hasi zen entrenatzaile lanetan?
Gerra izan zen eta jendea 
sakabanatu egin zen. Gerra 
ondoren, Roberto Echevarriak 
hartu zuen taldea eta oso gutxi 
iraun zuen. Juanitori deitu zioten 
taldea hartzeko eta berak osatu 

zuen aurrealde mitikoa: Iriondo, 
Zarra, Panizo… 

Hauek guztiak Athleticeko 
garairik onenak dira. Gerra 
aurrekoak eta ondorengoak, lau 
liga eta zazpi kopa.

Ostean, Barakaldo, Oviedo, 
Murtzia, Aurrera, Levante, 
Ourense, Alaves... Aurreran esate 
baterako, nahiz eta historial handia 
izan, doan egon zen. Herriko 
taldeari laguntzeko egin zuen. 
Garaiak desberdinak dira, gauza 
bakoitza bere testuinguruan ulertu 
behar da. 50 urte egitea ez da erraza.
Zergatik deitzen zioten Katugorri?
Mister Petlandek jarri zion ezizena 
dirudienez. Ile gorria zen Juanito 
eta oso mugitua. Aurpegia ere 
gorri jartzen omen zitzaion eta 
horregatik ezizena. Guri Katugorri 
bezala iritsi zaigu; garaiko 
prentsan Gato rojo.

Nola sortu zen liburuaren proiektua?
Ondarroako Udalak ekimen bat 
sortu zuen, urtero beka bat 
emateko kirolarien memoria 
biltzeko eta horietako bat izan 
zen Juanito Urkizurena. Deialdia 
2014an egin zen eta 2015ean 
aurkeztu nuen lana.

Egile eskubideak nire esku 
egon direnean guztia mugitzen 
hasi naiz. Horrelako lana egin 
eta gero, pena da emaitza ez 
ikustea. Ero moduan liburua 
nola argitaratu begiratzen izan 
naiz. Autoekoizpena izan da. 
Duela hamabost egun argitaratu 
zen. Emaitzarekin oso gustura 
nago
Nola jakin zenuen deialdiari buruz?
Nik pertsonaia ezagutzen nuen. 
Ondarroarekin harremana dut 
eta beka atera zenean, komentatu 
zidaten. Proiektua aurkeztu nuen 
eta irabazi nuen.
Zenbat denboran egin behar izan 
zenuen lana?
Sei hilabete izan nuen egiteko. 
Sei hilabete zertarako den arabera 
denbora asko da, baina informazioa 
oso sakabanatua zegoen, talde 
pila askotan egon zen entrenatzaile 
eta jokalari bezala eta zoramena 
izan zen. Astelehenetik igandera 
topera bukatzeko.
Batetik bestera ibili zara, orduan?
Bai, horrela da. Talde guztietako 
artxiboak pasa ditut, ze liburuetan 
ez dago gauza handirik Urkizuri 
buruz. Gauzaren bat aurkitu 
dezakezu, baina datatan ere ez 
dira ados jartzen. Horrela ezin 
nuen ezer egin eta iturrietara jo 
behar izan nuen. Ze eskolatan 
ibili zen, udalak… pentsa noizko 
kontuak diren. 

Liburua biografia da. Koherentzia 
bat emateko datak eta datuak 
zehatzak izateko, horrela egin 
behar zen. Deusto, Osasuna, Real 
Madril, Euskal Selekzioa, 
Espainiako Selekzioa, Athleticen 

"Beste jokalari 
batzuk haien 
irudia gehiago 
saldu zuten"
IRENE URRUZOLA ARRATIBEL JUANITO URKIZU SUSTAETA KATUGORRI LIBURUAREN EGILEA
Ondarroako Udalak sustatuko beka baten bitartez Juanito Urkizu Sustaeta Katugorri 
futbol jokalari eta entrenatzailearen 50 urteko kirol ibilbidea jaso du lasarteoriatarrak
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ditu urterik garrantzitsuenak 
jokalari eta entrenatzaile bezala, 
Athleticeko historian titulu gehien 
dituen pertsona da. Erretiroa hartu 
arte Ondarroako Aurreran jarraitu 
zuen.
Paperezko iturriak jaso zenituen 
bakarrik?
Artxiboez gain, bera ezagutu zuten 
ahal zen pertsona gehienekin hitz 
egin nuen. Abenturak eta gauzak 
ezagutzeko. Entrenadore bezala 
bere jokalari izan zirenak, horiek 
dira bizirik daudenak, 40eko 
hamarkadan jaiotakoak, futbolaren 
inguruan dabilen jendea, 
Ondarroako jendea eta familia. 
Lan polita, oso polita izan da.
Bere bizitza pertsonalari buruz ere 
hitz egiten duzu, orduan?
Bere bizitza pertsonalari buruz 
gutxi dago. Hasieran sarrera moduko 
bat dago, testuingurua kokatzeko, 
bere familia herrian kokatzeko. Ze 
garai horretan, esan bezala, nor 
hasten zen futbolera jokatzen. 

Familiak laguntzen dizu eta 
etxekoek nola bizi izan duten 
jakiteko haiekin hitz egin nuen, 
baita berak nola bizi izan zuen 
jakiteko ere. Prentsa pila dago, 
baina familiarekin hitz eginda 
bakarrik jakin dezakezu, esate 
baterako, 70 urterekin ehun baino 
gehiago flexio egiten zituela. Kirol 
diziplina zuen pertsona bat zen 
eta oso barneratua zuen hori. 
Horrelako xehetasunak familiak 
bakarrik eman ditzake, zail izango 
da hori prentsan aurkitzea.
Aipatu duzunez, Juanitori buruz ez 
dago informazio askorik...
Bera ez da izan oso protagonista, 
beste entrenatzaile edo jokalari 
batzuk bere irudia gehiago saldu 
zuten. Berak Athletic maite zuen 
izugarri. Izan zen talde guztietan 
utzi zuen bere arrastoa, baina berari 
gustatzen zitzaiona zen bere herrira 
joatea eta arrantzan ibiltzea. Beste 
batzuk bizitza paralelo bat egin 

zuten, publizitatea edo beste istorio 
batzuetan sartu ziren, baina berak 
garbi zeukan herrikoa zela.
Hitzaldia ere eskaini behar izan 
zenuen lana aurkeztean, ezta?
Lanak eskatzen zuen aurkezpena 
egitea herriaren aurrean. Eta 
egindako lana eta topatutakoa 
jendeari erakutsi genion. 

Lana aurkeztu nuenean 40 
minutuko dokumental batekin 
batera  eg in  nuen .  Baina 
dokumentala ez da argitaratuko. 
Hitzaldian erakutsi genuen. 

Elkarrizketak dira Athleticeko 
jokalariei, familiari, Ondarroako 
jendeari edo herriko bere jokalariei 
egindakoak. Horiek kontatzen 

dute: “Jo ba hau eta hau egiten 
zigun entrenatzaile zenean”. 
Baina ez da Juanitoren bizitzan 
oinarritu duzun bideo lan bakarra 
izan, ezta? Hako hako dokumentala 
ere egin zenuen
Bai, horrela da. Thinking Football 
Film Festival jaialdian parte 
hartzeko aukera sortu zen eta 
Hako hako dokumentala egin 
nuen. Arte Ederrak ikasi nituen 
eta liburuzaina naiz. Zizurkilgo 
Plazida Otaño liburutegian egiten 
dut lan. Herri txiki bateko 
liburutegia da, baina ez da ohiko 
liburutegia. Arte erakusketak, 
tailerrak… antolatzen ditugu. 
Bertan bideoak ere egiten ditugu 
eta hortik etorri zen dokumental 
motza egitearen ideia. 

Nire lan ibilbidearekin eta lan 
hau egiterakoan izandako 
esperientziekin konturatu nintzen 
hainbat gauzetaz. Ondare pila bat 
dago. Horren atzean bilketa lan 
handia. Artxiboak sortzen lana 
dago. Ez bakarrik dokumentu 
fisikoak, baita ahozko lekukotzak 
ere. Ez badira jasotzen, gero jende 
hori hiltzen denean galdu egiten 
da. 

Eta niri hori gertatzen ari 
zitzaidan nire lanean. Gauza asko 
bildu ditut, baina pertsona batzuk 
80 bat urte dituzte eta orain ez 
bada hau egiten hori dena galdu 
egingo dela konturatu nintzen. 
Eta horrekin lotutako zerbait 
egin nahi nuen Hako hakon.

Hortaz aparte, Hako hako 
Ondarroako esamolde bat da, 
Aspaldi, aspaldi esan nahi du. 
Ondarroako hiztegia oso aberatsa 
da, lan handia egiten ari dira 
euskararen inguruan eta oso 
polita iruditu zitzaidan hori ere 
islatzea.
Zer ikusi daiteke bideoan?
Bi minutuko topea genuen. Ume 
bat ateratzen da garaiko patata-
soro batean. Ze lehengo futbol 

zelaiak ez ziren oraingoen 
antzekoak, eta guztiek diote 
patata-soroak zirela. Bere aitonak 
beste garai bateko kontuak 
kontatzen dizkio, bera saiatzen 
da guztiak gogoratzen, baina 
aitonari gauzak ere ahaztu egiten 
zaizkio. Eta inork ez baditu gauza 
horiek biltzen, iritsiko da 
momentu bat, non izar horiek 
guztiak galduko diren, ez direnak 
ezagunak izango. 
Aipamen berezia lortu zenuen 
lanarengatik eta San Mamesen ikusi 
ahal izan zen.
Bai, birentzat eman zizkiguten 
gonbidapenak. Oso hunkigarria 
izan zen San Mamesen bideoa 
ikustea. Oso polita izan zen. San 
Mamesera bueltatu zen Urkizu. 
Oso sinbolikoa eta polita izan 
zen.
Durangon autoekoizleen gunean 
izan zara. Zer moduzko esperientzia 
izan da?
Erakusleiho bat da guretzat, 
ezezagunak garen jendearentzat, 
l ehen  d i ska  edo  l iburua 
argitaratzen dugunentzat. Eta 
p o z i k  n a g o  j e n d e a r e n 
erreakzioarekin ere.

Jende pila ezagutzen duzu ere, 
zuk bezala proiektua ateratzen 
dutenak, dendetako jendea, etab.

Esperientzia oso polita de eta 
hor egon behar da. Bertatik 
pasatzen den jende guztiari zure 
lana ezagutzera ematen diozu.

Orokorrean azokara jende pila 
h u r b i l d u  z e n  e t a  g u r e 
erakusmahaira ere. Saltzea zaila 
da. Famatuek saltzen dute gehien.

Pozik nago ere antolakuntzak 
bere aldetik egiten duenarekin. 
Gu prentsan agertzeko egiten 
duen lana… Oso gustura sentitu 
naiz. Erosle bezala joan izan 
naiz eta orduan ez duzu pentsatzen 
atzean dagoen lana. Baina beste 
gauza bat da zuk barrutik 
bizitzea.

Juanito Urkizu Sustaeta 
Katugorri. Futboleko ibilbidea
Irene Urruzola Arratibel

Juanito Urkizu (Ondarroa, 1901-1982) 
futbol-jokalari eta entrenatzaileak 
50 urteko ibilbide luzea bezain oparoa 
egin zuen futbolean. Talde askotan 
aritu zen jokalari zein entrenzatzaile 
lanetan, baina, batez ere, Athletic 
Club taldean lortutako garaipenen 
ospeagatik dugu ezagun.
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40 tona ezegonkor

TRANSPORTES PAINO S.L. ENPRESAKO 
ERREPIDEKO GIDARI MEKANIKOAK

0 Trafiko-istripu: Trailer batek hainbat 
ibilgailu aurretik eraman ditu, zauritu 
eta hildakoen artean adin txikikoak 
daude. Albiste hipotetiko hau beste 
zirkulazio-istriputzat hartu daiteke, 
baina ¿benetan horrela da? Galdera 
hau egiten diogu gure buruari. Izan 
ere, Gipuzkoako enpresa baten, presio 
giroan eta jazarpen jarraituan lan 
egiten duen gidari mekaniko talde bat 
gara.

Badira bi urte zuzendaritza bere lan 
baldintza propioak inposatzen saiatu 
dena eta horretarako edozein amarru 
edo trikimailu erabiltzen du. 

Hauteskunde sindikalei boikota egiten 
saiatu da, honengatik  justiziak zigortu 
du. Lan akordio bat sinatzera ukatzen 
da, hainbat langileen soldata atzeratu 
du, mantenu dieten ordainketa hiru 
hilabetez atzeratu du zenbait kasutan, 
behin eta berriro zigor-espedienteak 
irekiz, langileei  geldialdiei buruzko 
azalpenak eskatzen deiak eginez, nahiz 
eta geolokalizatuak egon, trailerretako 
telefonoetara hainbat mezua bidaltzen 
eta erantzun ezean deia eginez. 
Enpresaren egoitzetik kanpo gidariek 
ezbeharra izan eta laguntza medikoari 
abixua geroratu dute eta azken 
egunetan, taldean gidariak jasartzen 
dituzte.

Honengatik guztiagatik aldi baterako 
ezgaitasun egoeran dago langileen zati 

bat eta, lanean daudenak antsietate 
eta tentsio maila handia dute eta edozein 
momentutan istripua izan dezakete. 
Hau, ziurrenik, trafiko-istriputzat 
hartuko litzateke.

Dagozkien agintari eskudunak  
(Lan-ikuskaritza,Osalan eta mediku-
ikuskaritza)  egoeraren berri dute 
haien eskuetan dituzten txosten zabalen 
bitartez.

Transportes Hermanos Painos S.L. 
enpresako  gidari mekanikoek eskaera 
bat dugu, gutako norbaitek gure lan 
profesionala egitean istripuren bat 
izanez gero, hori trafiko-istripu soiltzat 
ez hartzea. Norbaitek enpresako 
zuzendaritzaren aurka egitea eskatzen 
dugu eta legeak haiengan eragin dezala, 
haiek baitira istripuaren erantzule.

GUTUNAK

ZORION AGURRAK

Oier
Urtebetetze eguna
oso gertu duzu
Tori opari gisa
mila milioi muxu
Familiako guztiak
poz-pozik gaituzu
Urte askotan Oier
izan zoriontsu!! 

Izar
Izar bost urte! Denok 
joango gera poz-pozik 
zurekin ospatzera! 
ZORIONAK eta muxu 
asko denon partetik!. 

Jaione
Zorionak inuxente-
inuxente!! Ondo pasa 
zure egunean eta 
datorren pintxo-
potean.... txin-txin!! 
(Egitan e!). 

Unai
Zorionak maitia! Mila 
muxu handi zure 12. 
urtebetetzean, Oier, 
aita, ama eta familikoen 
partetik. 

Markel
Zorionak Maitia, bost 
urte puska dagoeneko. 
Zure familiak asko maite 
zaitu, eta egun  polit bat 
izan dezazula opa dizu. 
Festa handi batekin 
ospatu!! Zorionak!! 

Francisca Ramos Fernandez. Abenduaren 19an.
Iñaki Echeverria Aldalur. Abenduaren 19an.
Milagros Tejeria Amunarriz. Abenduaren 18an.
Jose Ramon Aduriz Quintanilla. Abenduaren 16an.
Iciar Erdocia Salaverria. Abenduaren 15ean.
Adela Cobo Fernandez. Abenduaren 15ean.
Blas Moriana Ruiz. Abenduaren 14an.
Juan Jose Zubiria Telleria. Abenduaren 14an.
Tomas Ibañez Pelaez. Abenduaren 13an.

HILDAKOAK

Aran Olano Boixados. Abenduaren 15ean.

JAIOTAKOAK

TELEFONOAK
UDALAREN TELEFONOAK:
ERREGISTROA: 943 371 629
EUSKARAKO ZERBITZUA: 943 376 184
KIROLDEGIA: 943 376 182
MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA: 943 376 
181
GIZARTE ZERBITZUAK: 943 376 179
KIUB: 943 361 605
UDAL EUSKALTEGIA: 943 361 621
MUNTTERI AEK: 943 372 863 

LARRIALDIKO TELEFONOAK:
OSASUN ZENTROA: 943 007 960
DYA: 943 464 622
GURUTZE GORRIA: 943 363 953
UDALTZAINAK: 943 362 442
ERTZAINTZA: 943 538 840
SOS DEIAK: 112

Ostirala, 22  ACHA-ORBEA
Larunbata, 23  GIL
Igandea, 24  GIL
Astelehena, 25  GIL
Asteartea, 26  ORUE
Asteazkena, 27  GANDARIAS-URIBE
Osteguna, 28  DE MIGUEL

Gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2017ko 
egutegia eskuratzeko, bidali FARMA 215800 zenbakira. 
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, 
operadorearen arabera (www.cofgipuzkoa.com).

GUARDIAKO FARMAZIAK
EGUNEKO FARMAZIAK: 9:00-12:00
ORUE: Jaizkibel plaza 2/ 943 36 26 52
ACHA-ORBEA: Hipodromo et. 6/ 943 36 35 49
DE MIGUEL: Kale Nagusia 32/ 943 37 11 51
LASA: Kale Nagusia 42 atzea/ 943 36 17 74
GIL: Kale Nagusia 24/ 943 36 15 29
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943 36 65 67
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943 01 95 21

GAUEKO FARMAZIA: 22:00-9:00
Echeveste Elosegui: Elkano Kalea 9, Hernani/ 943 55 20 87

Aitor
Zorionak Aitor!! 
Azkenean iritsi dira zure 
18ak!! Besarkada handi 
bat Fierutxoren partez. 
Primeran ospatuko 
dugu!

Manex
Zorionak Manex.
Txokolatezko muxuak 
etxekoen partez.Maite 
zaitugu.

Arkaitz
Zorionak Arkaitz! Oso 
ondo pasa, zure amaren 
eta osaba Rafaelen 
partetik.

Nerea
Zorionak bihotza!! 8 
urte zoragarri gure 
artean. Jarraitu irrifar 
polit horrekin. Muxu 
handi bat familiaren 
partetik. 

Maider
Zorionak etxeko 
gaztetxoenarentzat. 
Muxu potoloak denon 
partez. 

ETXEBIZITZA

ERRENTAN EMAN
Ainhoa taberna alokatzen 
da Lasarte-Orian. Kokaleku 
ona. 691 646 204.

A u t o  e t a  m o t o a k 
gordetzeko garaje marra 
alokatzen da, Esperantza 
plazan.659 021 945

ERRENTAN HARTU
Alokairuko etxe baten bila 
nabil. Nahiago dut Lasarte-
Orian, baina Zubietan edo 
Usurbilen ere izan liteke. 
630 682 716.

Etxe txiki baten bi la 
gabiltza.603 194 658

LANA

ESKAERA
Pertsonak zaintzeko 
eskaintzen dut neure burua. 
Ana Belinda Navarro. 
Telefonoa: 620 607 184.

L a n  b i l a  n a b i l 
(arratsaldetan). Jostuna 
naiz, baina etxez-etxeko 
z e r b i t z u a n  e r e 
esperientzia badut. 689 
103 340.

P e r t s o n a  h e l d u a k 
zainduko nituzke orduka, 
egun osoz, gauez edo 
asteburuetan. Garbiketa 
lanak ere egingo nituzke. 
E s p e r i e n t z i a  e t a 
erreferentziak ditut. 
Telefonoa: 671 763 558

3 3  u r t e k o  n e s k a 
euskalduna. Haur, nagusi 
edo laguntza behar duen 
e d o z e i n  p e r t s o n a 
z a i n t z e k o  p r e s t 
Tolosaldea bai laran. 
Telefonoa: 625 70 98 39

Pertsona zaharrak edo 
haurrak zaintzeko, eta 
garbiketarako eskaintzen 
d u t  n e u r e  b u r u a . 
Telefonoa: 637 160 734

Emakumea eskaintzen da 
interna modura pertsona 
adinduak edo etxeko 
lanak egiteko.Telefonoa: 
671 908 616

HEZKUNTZA

ESKAERA
Pertsona bat behar dugu 
oposizioak prestatzen 
laguntzeko, Osakidetzako 
mantentze lanetarako. 
679 560 170

AZOKA TXIKIA

Gorka eta Unai
Muxu asko Gorka eta Unai, zuen zortzigarren eta 
bederatzigarren urtebetetzean, zuen aiton-amonen 
partetik. 

Arkaitz
Zorionak!! Aitaren eta 
familia osoaren partetik. 
Asko maite zaitugu. 

Araitz
Zorionak gure etxeko 
sukaldariarentzat!!! 
Muxu pottolo bat 
familiaren partetik.

Aitana
Zorionak maitia!!! 11 
urte ederrak, Aitana!! 
Jarraitu bizipoz horrekin. 
Maite zaitugu. Muxu 
handi bat familiaren 
partetik.

Endika
Zorionak zure 
urtebetetzean! 15 muxu 
handi famiriaren partetik. 
Ondo pasa zure 
egunean!
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OSTIRALA 22
LASARTE-ORIA Haur parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
Parkeaz gozatu ahalko dute.
Ekintza berezia izango da egun 
honetan: Mikel Susperregi ipuin 
kontalaria izango da, 19:00etan.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

LASARTE-ORIA Kontzertua
Danok Kide elkarteak antolatzen 
dituen Musika Topaketen barruan, 
Ana Garcia organo joleak eta Amaya 
Arberas sopranoak emanaldia 
eskainiko dute.
Brigitarren komentua, 19:30ean

LASARTE-ORIA Emanaldia
Abenduaren 30eko Harresi Guztien 
Gainetik Errezitaldiaren aurrerapen 
moduan, Hitz-musikatuak saioa 
egingo da.
Furia Beltza, 20:00etan

LARUNBATA 23
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
Parkeaz gozatu ahalko dute.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

HERNANI Gabon kontzertua
Gabonetako kontzertua, Ozenki 
abesbatza eta Hernaniko Musika 
Bandaren eskutik.
San Joan Bataiatzailearen eliza, 
20:00etan.

IGANDEA 24
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
Parkeaz gozatu ahalko dute.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara.

LASARTE-ORIA Gabon errondak
Ohiturari jarraikiz, hainbat elkarte 
eta taldek Eguberri bezperako 
erronda egingo dute herritarrak 
alaituz.
Lasarte-Oriako ikastetxeetako haur 
eta gazteak, gurasoek eta Ttirriki 
Ttarrakako kideek lagunduta, 

Jaizkibel plazatik abiatuko dira, 
11:00etan.
Zabaletako bizilagunak, berriz, 
10:00etan abiatuko dira Antonio 
Blas plazatik. Auzoko etxe eta 
baserriak bisitatu ostean, 12:30ean 
Mari Domingiren bisita jasoko dute. 
Honek aurten jaiotako haurrei ongi 
etorria egingo die.
Alboka abesbatzak ere egingo 
du Gabonetako urteroko erronda. 
Atsobakarreko egoitzatik irtengo 
dira, 16:30ak aldera.
Erketz Euskal Dantza Taldea 
ere aritu da errondan herriko 
baserrietatik barrena.

LASARTE-ORIA Harrera jaialdia
Lasarte-Oriako kaleetatik kale jira 
egin eta Okendo plazan Olentzero, 
Mari Domingi eta Xixukoren etorrera 
jaialdia egingo da. Ondoren, haurren 
eskutitzak jasoko dituzte.
Lasarte-Oriako kaleak, 17:00etan

LASARTE-ORIA Bertso brindisa
Artizar tabernatik abiatuta, Bertso-
brindis ibiltaria egingo da. 
Lasarte-Oriako kaleak, 19:30etik 
20:30era

ASTEARTEA 26
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Lasarte-Oriako haur eta gazteek 
Gabonetako Haur Parkeaz gozatu 
ahalko dute.

Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

ASTEAZKENA 27
LASARTE-ORIA Haur parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
parkeaz gozatu ahalko dute.
Ekintza berezia izango da egun 
honetan: Begira festa antzerki 
izango da ikusgai, 19:00etan.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

LASARTE-ORIA Kontzertua
Ane Artetxe, Maria Llanos eta 
Raquel Ortega Donostiako Aiete 
auzoko musika eskolako irakale 
harpa-jotzaileen trebetasunaz 
gozatu ahalko da.
Brigitarren komentua, 19:30ean

OSTEGUNA 28
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
parkeaz gozatu ahalko dute.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

LASARTE-ORIA Zine-foruma
Okendo zinema taldearen eskutik, 
50 primaveras filma ikusgai. 
Sarrera, 5,50 euro.

Manuel Lekuona, 22:00etan.

OSTIRALA 29
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Lasarte-Oriako haur eta gazteek 
Gabonetako Haur Parkeaz gozatu 
ahalko dute.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

LASARTE-ORIA Gospel 
kontzertua
Azken urtetako arrakasta ikusirik, 
gospel kontzertua izango da. 
America's ladies of gospel taldea 
izango da oraingoan oholtzan. 
Sarrera, 5,50 euro.
Manuel Lekuona, 20:00etan

LARUNBATA 30
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
Parkeaz gozatu ahalko dute.
Ekintza berezia izango da egun 
honetan: Patata tropikala antzerkia 
izango da ikusgai, 19:00etan.
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

LASARTE-ORIA Sari banaketa
Danok Kidek antolatzen duen 
Jaiotzen Lehiaketako sari banaketa 
egingo da.

Danok Kide egoitza, 12:00etan

LASARTE-ORIA Errezitaldia
Espetxeetatik jasotako testuekin 
Harresi Guztien Gainetik VIII. 
Errezitaldia osatuko dute. Herriko 
errepresaliatuen hitzak entzuteko 
sortutako ekimenak kultur espresio 
ezberdinak oholtzaratuko ditu.
Manuel Lekuona, 19:30ean.

IGANDEA 31
LASARTE-ORIA Haur Parkea
Haur eta gazteek Gabonetako Haur 
Parkeaz gozatu ahalko dute.
Ekintza berezia izango da egun 
honetan: Eguberritako haur parkearen 
itxiera, Agurra dantza eta beste 
zenbait joko, 12:00etan. 
Michelin Udal Kirolgunea, 
11:00etatik 14:00etara.

OSTIRALA 5
LASARTE-ORIA Errege Magoak
Meltxor, Gaspar eta Baltasar Lasarte-
Oriako kaleetatik barrena ibiliko dira. 
Eguerdian, ekintzak izango dira, 
eta Errege Magoen laguntzaileek 
haurren eskutitzak jasoko dituzte. 
Arratsaldeko 16:00etan iritsiko dira 
herrira Errege Magoak, eta 17:30ak 
arte, Brigitarren Komentuko kaperan 
egongo dira eskutitzak jasotzen. 
Ondoren, 18:00etan, kabalgata. 
Lasarte-Orian, 17:30etik 20:30era

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENA ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA Olentzerori ongi etorria. 
Lasarte-Oriako haur eta gaztetxoek, Olentzerorekin egoteko aukera izango dute. Ikatzkinak 
mendia utzi eta herrira jetsiko baita etxeko txikienen eskutitzak jasotzeko. Loidibarrengo 
pilotalekutik irten eta Lasarte-Oriako kaleetan barrena ibili ostean, Okendora helduko 
da. Berarekin batera izango dira Xixuko, Porrotx eta beste zenbait gonbidatu berezi ere. 
Loidibarrengo pilotalekuan, 17:00etan

LASARTE-ORIA Gospel kontzertua.  
Aurreko urteetan herrian egin diren Gospel kontzertuek izan duten arrakastari heldu 
asmoz, aurten ere  America's ladies of gospel taldea izango da kultur etxeko oholtza 
gainean. Erritmo alaiez osaturiko musika emanaldia eskainiko du taldeak. Sarrerak 
erosi beharko dira, kultur etxean,  5.50 euroren truke. 
Manuel Lekuona kultur etxea, 18:30ean
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